BESNIJDENIS

Beste ouders,

uw kind werd geopereerd voor een besnijdenis
U vindt hier informatie voor een vlottere terugkeer naar huis.

Uw kind keert terug naar huis
Advies :

- 3 tot 4 dagen rust.
- Kalme activiteiten.
- Na 5 dagen terug naar school/ de crèche.
- Opnieuw sporten na 2 weken.

Wat kan er
gebeuren?
- Enkele dagen zwelling.
- Kleine bloedingen ter hoogte van de
draden die na enkele minuten vanzelf
ophouden. Druk gedurende 3 minuten
met een steriel kompres als dat niet het
geval is en herhaal een tweede keer
indien nodig.
- Twee dagen koorts (38 à 38,5°).

Contacteer de
dokter als
- De koorts meer dan 2 dagen
aanhoudt of hoog blijft (39° of meer).
- Het bloeden niet stopt.
- Bij buitensporige zwelling/roodheid.
- Belangrijke afscheiding/etter.
- Onbeheersbare pijn, ondanks de
voorgeschreven pijnstillers.

Wondverzorging
WAT?		

WANNEER?

Terra-cortril
		

3x/dag,
de eerste 3 dagen

Eosine 		
		
		

Bij elke verse luier
vanaf de 4e dag
tot de raadpleging

Hygiëne
Warme baden met helder water
(max. 5 minuten) toegestaan vanaf
Laten drogen aan de lucht.

Pijn
Het is noodzakelijk uw kind gedurende 3 dagen na de interventie
pijnstillers te geven zonder dat het pijn heeft.
Geef de medicijnen in functie van het gewicht van uw kind:
Vandaag
In ieder geval:

Morgen en de 2 daarop volgende dagen

PARACETAMOL

PARACETAMOL MAX 4X/D
9U
15U
21U
3U*

om

u

-

u

-

Indien nodig:
u

Indien nodig:
IBUPROFEN
om

u

-

u

-

IBUPROFEN
MAX 3X/D VOOR DE MAALTIJD
		
Daarna, enkel als de pijn aanhoudt,
paracetamol blijven geven.

u

*Maak uw kind niet wakker als het slaapt.

Hoe ons
contacteren?

Afspraak na
de operatie

Wij staan te uwer beschikking

Uw chirurg is

Pediatrische One Day
T. 02/535.48.61 van 10u tot 18u

Dr

Pediatrische raadpleging
T. 02/535.43.30 van 8u tot 16u

Een controlebezoek is belangrijk
om na te gaan of uw kind
goed herstelt.

Pediatrische spoeddienst
T. 02/535.43.60 gelijk wanneer
Wij bellen u de dag na de operatie
om naar de toestand van
uw kind te informeren.

Afspraak op
om		

u

op campus

Gelieve de raadpleging pediatrie te
verwittigen als u verhinderd bent.
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