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Inleiding
Deze brochure bevat richtlijnen over hoe u mogelijke problemen bij uw
kind na ontslag uit het kinderdagziekenhuis zelf kunt oplossen, zonder
dat u de huisarts of de behandelende uroloog moet verwittigen.
Wij zouden u willen vragen om deze brochure zeer aandachtig te lezen,
ook al is de ingreep of het onderzoek bij uw kind vlot verlopen.
Als uw kind een probleem ondervindt dat niet in deze brochure is
vermeld of anders verloopt, neem dan contact op met uw huisarts of
behandelend uroloog.

Circumcisie = besnijdenis (geheel of gedeeltelijk)
Frenulotomie, dorsal slit = knipje in de voorhuid
Pijn: net voor de ingreep kreeg uw kind een standaard pijnstiller
toegediend (zetpil perdolan of een prikje).
Na ontslag mag u gebruik maken van de pijnstillers volgens
voorschrift (Nurofen siroop of paracetamol-tablet of zetpil) om de
pijn direct na de ingreep optimaal te verminderen.
Zwelling en bloeduitstorting van de plasser (soms ook de balzak):
dit verdwijnt vanzelf na 1 à 2 weken.
Branderig plassen: in principe blijft de plasbuis onaangetast en is
enkel de huid van de eikel wat geïrriteerd. Dit verdwijnt ook
vanzelf. Als er urine op de wonde komt, kan dit pijn doen.
Na een gedeeltelijke besnijdenis moet u de voorhuid dagelijks naar
achter schuiven om verkleving te voorkomen.
Dagelijks de plasser wassen (water zonder zeep) en nadien de
meegekregen zalf (Terra-Cortril) 1 maal per dag gedurende 5
dagen aanbrengen op het litteken. Een kort bad of een korte
douche zijn toegelaten, liefst de eerste 3 weken niet zwemmen.
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De hechtingen vergaan vanzelf na 2 à 3 weken. Korstjes op de
wonde die jeuken, kunt u insmeren met neutrale zalf (Vaseline).

Hydrocoele = operatie voor waterbreuk
Orchidopexie = vastzetten teelbal
Epididymiscyste = bijbalcyste
Pijn, zwelling, bloeduitstorting op de balzak: dit verdwijnt vanzelf na
enkele dagen tot weken.
Na ontslag mag u gebruik maken van de pijnstillers volgens
voorschrift (Nurofen siroop of paracetamol tablet of zetpil) om de
pijn direct na de ingreep optimaal te verminderen. Het dragen van
een strakke onderbroek of zwembroek kan uw kind meer comfort
bieden.
Het doorzichtig verband en de pleisters in de lies mag u na 1 week
verwijderen. Indien het verband toch eerder loskomt, mag u het
dan al verder verwijderen. De wonde goed droog houden.
De hechtingen in de lies en de balzak vergaan vanzelf (dit duurt
ongeveer 3 à 4 weken), doch de knoopjes in de lies moet u bij de
huisarts laten wegknippen.
Een kort bad of een korte douche zijn toegelaten; zwemmen mag
pas nadat de hechtingen zijn uitgevallen.
Zorg ervoor dat uw kind de eerste dagen na de ingreep zoveel
mogelijk rust, vermijd zware inspanningen en contactsport totdat
de wondjes volledig genezen zijn.
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Belangrijk
Wat de onderzoeken en behandelingen in deze brochure betreft:
Contacteer steeds uw huisarts bij:
Pijn, aanhoudend en/of langer dan 24-48 uur, ondanks inname van
pijnstillers.
Zwelling van de balzak of de plasser, die verergert na 24-48 uur.
Koorts, meer dan 38,5°C binnen de 24-48 uur.
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Bij problemen thuis
Ondervindt u thuis problemen, dan kunt contact nemen met:
Uw huisarts
Secretariaat urologie: maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur
Tel. 014 44 44 25 of 014 40 61 80
Kinderdagziekenhuis
Tel. 014 44 42 44
Tijdens het weekend of de avonduren (tot 8 uur ‘s morgens) kunt u een
beroep doen op de dienst acute opvang campus Sint-Jozef (Tel. 014 44
43 11).
Wij wensen uw kind een spoedig herstel toe.

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en
het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.
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AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11
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