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Beste patiënt,

Een dagklinische opname als 
patiënt is geen alledaagse 
gebeurtenis. Het spreekt voor 
zich dat de medewerkers van 
het dagziekenhuis heelkunde  
H1 van het Ziekenhuis Oost-
Limburg alles in het werk 
zullen stellen om uw verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken.

Deze brochure is een belangrijke 
gids voor de dagklinische 
patiënten die een ingreep 
moeten ondergaan thv. de 
penis.
U vindt hier de nodige 
informatie omtrent uw 
dagopname. Heeft u vragen, 
bel dan tussen 8 - 18 uur het 
volgende nummer:
Dagziekenhuis heelkunde 
campus St.-Jan Genk: 089 32 52 
70. Buiten deze uren kunt u met 
vragen of problemen terecht op 
de dienst Spoedgevallen: 089 32 
51 40.

Alle medewerkers van het 
dagziekenhuis heelkunde 
en de raadpleging urologie 
wensen u een aangenaam 
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01 WAT IS EEN 
CIRCUMCISIE?

Een partiële circumcisie of besnij-
denis is het operatief verwijderen 
van een gedeelte van de voorhuid 
van de penis.

Een volledige circumcisie is het 
operatief verwijderen van de vol-
ledige voorhuid van de penis.

02 WAT BRENGT U 
MEE?

• ID kaart.
• Opnamevoorstel.
• Ingevulde en ondertekende 

informatie- en toestemmings-
formulier.

• Ingevulde pré-operatieve vra-
genlijst.

• Resultaten van de onderzoe-
ken indien dit vooraf werd 
gevraagd (bv. bloeduitslagen, 
RX-foto’s, hartonderzoek).

• Eventueel medicatie die u 
moet innemen (vb. medicatie 
voor bloeddruk, diabetes, puf-
jes en dergelijke).

• Speciale aandacht voor 
bloedverdunners: vooraf te 
bespreken met uw geneesheer.

• Hospitalisatieverzekering of 
documenten voor het werk die 
ingevuld moeten worden.

• Nachtkledij is niet nodig  want 
dit wordt voorzien in het zie-
kenhuis.

• Tijdschrift of multimedia indien 
u nog moet wachten voor uw 
ingreep.
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03 VOOR UW 
OPNAME

• Kom nuchter binnen. Dit wil 
zeggen dat u zes uur voor de 
ingreep niet mag eten, niet 
drinken, niet roken en geen 
kauwgom mag eten.

• Zorg voor vervoer om u naar 
huis te brengen!!!U mag niet 
zelf met de auto rijden na de 
ingreep. U dient afgehaald te 
worden op de kamer/afdeling 
van dagkliniek Heelkunde.

• De verpleegkundige vraagt 
een telefoonnummer van de 
persoon die u komt ophalen. 
Spreek af dat deze persoon de 
hele dag beschikbaar is.

• Houd er rekening mee dat een 
dagopname eventueel een hele 
dag kan duren.

• Er mogen maximum 2 bege-
leiders meekomen, liefst geen 
kleine kinderen. Bezoekers mo-
gen niet eten op de afdeling.

• Laat waardevolle spullen thuis, 
bv. geld, juwelen, piercings.

04 UW DAGOPNAME

• Kom tijdig binnen zodat u 
ingeschreven kan worden op 
de afdeling H1. Daarna zal 
de verpleegkundige u verder 
helpen.

• Afhankelijk van de ingreep, 
bent u 1 uur of langer weg 
omwille van de narcose of ver-
doving. Het ontslaguur wordt 
door de arts bepaald afhanke-
lijk van uw ziektebeeld. 
De behandelende arts zal u 
ook komen ontslaan op uw 
kamer. U krijgt van de arts een 
controleafspraak.

• De verpleegkundigen geven u 
een nazorgblad met instructies 
voor de verzorging na een circ-
umcisie/besnijdenis mee.
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05 NA HET ONTSLAG

• Laat u door iemand naar huis 
rijden. Afhalen gebeurt op de 
afdeling/kamer.

• Zorg voor toezicht ’s nachts. 
De eerste nacht thuis mag u 
immers niet alleen blijven.

• De hechtingen rond de penis 
resorberen vanzelf. Ze dienen 
dus niet verwijderd te worden.

• Verwijder het verbandje niet 
om te plassen. Er zit name-
lijk een wondhelend en verdo-
vend product in dit verband.

• Daags na de ingreep moet u 
het penisverbandje losweken 
in een lauw bad. Gebruik hier-
bij geen zeep of badolie.

• Verwijder het verbandje na het 
losweken en dep de wonde 
droog.  Breng Emla crème aan 
op de eikel en de wonde.

• Afhankelijk van de arts wordt u 
verwacht op een raadpleging. 
Datum, plaats en uur wordt u 
gegeven.

• Volg de instructies van het 
‘nazorgblad circumcisie/besnij-
denis’.

In geval van:
• koorts boven de 38.5C°
• aanhoudende ernstige pijn
• aanhoudend belangrijk bloed-

verlies uit de wonde
Kan u ons bereiken:
• via 089/32 65 42 tussen 8 en 

16 uur (dienst Urologie)
• via 089/32 19 37 buiten deze 

uren (dienst Spoedgevallen)
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0317


