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Verlengen voorhuidsbandje of toompje
voorhuid van de penis
frenulotomie via operatie
Aan de onderkant van de penis zit de voorhuid vast met een dun bandje,
het toompje (frenulum). Als dit te kort is, kan dat klachten geven bij een
erectie of tijdens seksuele activiteit. In dat geval kan het operatief
doorsnijden van het toompje van de voorhuid (frenulotomie) nodig zijn.
Duur van de behandeling
De behandeling duurt ongeveer 15 minuten op de polikliniek.

Verdoving
Om de behandeling goed en pijnloos uit te kunnen voeren, krijgt u een plaatselijke verdoving.

Voor de behandeling





Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Overleg dan vooraf met uw arts. Mogelijk moet
u tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw medicijn.
Bent u overgevoelig voor jodium? Meld dit dan aan uw arts of assistente.
U mag gewoon eten en drinken van tevoren.
Neem een uur voor de behandeling 2 tabletten paracetamol 500. Dit kan pijn na de
ingreep verminderen.

De behandeling
De arts doet de behandeling samen met een assistent.
 De penis desinfecteren we met jodium of alcohol.
 De arts geeft een prik met een verdovend middel rondom het toompje. Dit werkt vrijwel
meteen.
 De arts snijdt het toompje door. Als het nodig is, wordt de wond gehecht. De hechting lost
vanzelf op binnen 14 dagen.
 Het is niet nodig om het wondje te verbinden. De voorhuid geeft voldoende bescherming.

Na de behandeling



Na de behandeling mag u naar huis. Zelf autorijden of fietsen raden wij af. Reizen met
het openbaar vervoer is geen probleem.
Na 1-2 uur na de ingreep is de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis terug.

Adviezen voor thuis





Het wondje kan een aantal dagen een pijnlijk en branderig zijn. Bij pijn kunt u maximaal 4
keer per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg innemen.
De wond mag nat worden. U kunt gewoon douchen.
Een erectie kan kort na de ingreep gevoelig zijn, maar dit kan geen kwaad.
De wond geneest meestal snel, maar is nog enige tijd gevoelig en kwetsbaar. De eerste
2 weken na de ingreep raden wij seksuele activiteit af.

Wanneer contact opnemen?
Neem direct contact op bij een van de volgende complicaties:
 koorts boven de 38,5°C
 als het bloedverlies blijft bestaan, doe dan een verbandje om de penis en druk dit
gedurende een kwartier stevig aan. Helpt dit niet voldoende, neem dan contact op.
Overdag belt u met de polikliniek Urologie, ’s avonds of in het weekend met de afdeling
Spoedeisende Hulp, locatie Oost.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) P3
E
urologie@olvg.nl
polikliniek Urologie, locatie West
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) Route 16
E
urologie@olvg.nl
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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