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1.

Inleiding
Het is in de Amerikaanse urologie gebleken dat vooral kleine, schijnbaar eenvoudige, ingrepen zoals vasectomie en circumcisie aanleiding
geven tot juridisch dispuut.
Én door een geleidelijke mentaliteitsverandering bij de patiënt én door introductie van de WGBO is het medisch handelen meer ter discussie komen te staan, ook in Nederland, Europa.
Derhalve is het zinvol, zeker over dit soort zaken, richtlijnen en standaarden te ontwikkelen.
Standaardisering in de urologie kan behulpzaam zijn bij het definiëren van het beste alternatief voor de patiënt, zowel in het diagnostisch
als in het therapeutisch traject. Het verbetert de kwaliteit en kan daarom bovendien, zeker op termijn, juridische consequenties hebben.
Toch is een richtlijn niet meer dan het woord zegt. U kunt er namelijk van afwijken, maar moet dat, indien nodig, kunnen motiveren.
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Deze insteek was voor de Commissie Voorhuid aanleiding om het protocol voorhuidpathologie te ontwikkelen.
Dat hieraan behoefte was werd door de reacties op de door de commissie ontworpen enquête bevestigd. Bij een uitgebreide historische analyse (zie historische appendix) vinden we een aantal belangrijke aspecten over dit onderwerp die de huidige ideeën over circumcisie voor
een belangrijk deel kunnen verklaren. Er blijkt een groot aantal kleine varianten te zijn zowel in de indicatiestelling als in de behandelingstechniek bij patiënten met voorhuidpathologie (enquête).
Een analyse van de meer dan 10.000 ingrepen op jaarbasis door urologen in Nederland en een door de literatuur onderbouwd advies in
de diagnostiek en behandeling van voorhuidpathologie zijn in dit rapport weergegeven (enquête).
De ingrepen aan de voorhuid die worden besproken zijn: radicale en partiële circumcisie, dorsal slit, frenulotomie en voorhuidplastiek.
Vooral over de circumcisie is in de literatuur veel geschreven.
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Indicaties voor circumcisie

2.

De indicaties waarvoor in Nederland maar ook in andere Westeuropese landen veelal met de zojuist beschreven argumenten
circumcisie wordt toegepast zijn (48):
1

Religieus-culturele redenen

2

Kosmetische redenen

3

Hygiënische redenen

4

Geneeskundige preventie van
genoemde ziekten (peniscarcinoom,
cervixcarcinoom)

5

Sexuele redenen bijvoorbeeld
ejaculatio praecox (enquête)

6

Recidiverende balanitis
Een enkele balanitis kan met zalf, baden en antibiotica worden verholpen (68) maar de resultaten zijn wisselend en het recidief ligt m.n. bij
diabetici op de loer.
Wanneer de ontsteking zich echter herhaalt, lijken de recidiverende balanitis en voorhuidafwijkingen belangrijke medische indicaties voor een
radicale circumcisie. In de overige gevallen kan
ook een partiële circumcisie of voorhuidplastiek
worden uitgevoerd (19, 77).
Interessant is het in dit opzicht te weten dat
moeders eerder een radicale circumcisie verzoeken, als ook de vader van het kind een radicale
circumcisie heeft ondergaan (48).
In alle andere gevallen willen zij zoveel mogelijk
voorhuid behouden (48).
Verminderde sensibiliteit en beschadigingen
van de vaginale mucosa ten gevolge van het
nieuwe epitheel op de glans zijn beschreven als
complicatie na een radicale circumcisie (48).
Paraphimosis

8

Phimosis
Peniele hygiëne is dan onmogelijk, maar een
echte phimosis komt zelden voor, wanneer we
de goede definitie hanteren.
(Phimosis: het onvermogen de voorhuid terug
te trekken met als gevolg balanitis of meatusstenose. Dit is bij ernstige vernauwing van de
voorhuid soms zichtbaar als “ballooning” tijdens mictie (19).
Patiënten, die tijdens het proces van voorhuidseparatie periodes kennen van balanitis, eventueel ten gevolge van geïnfecteerd smegma,
moeten hiervan worden uitgesloten).

1

Door middel van een goede hygiëne zonder
geforceerde retractie kunnen vele problemen,
die ten onrechte aan de voorhuid worden toegeschreven, worden vermeden. Het “oefenen”
van de voorhuid, helaas nog steeds een veelvuldig gegeven advies, moet, zeker vóór het 5e
levensjaar, worden ontraden (27, 68).

2

Wanneer deze hygiëne wordt bemoeilijkt doordat de voorhuid slecht en pijnlijk retraheert kan
dit m.b.v. EMLA (“verdovende zalf”) worden
vergemakkelijkt (85).

3

Zelfs kan retractie en “adhesiolysis” onder narcose als alternatief worden overwogen, zo blijkt
uit de enquête, al blijft hierbij de kans op een
secundaire phimosis bestaan (85).
Van echte adhesiolysis is eigenlijk geen sprake
omdat dit adhesies veronderstelt tussen 2 in
aanleg gescheiden lagen, terwijl het gaat om
één in aanleg zich langzaam scheidende laag
(68). Voor het 5e levensjaar is bij 90% van de
kinderen dit proces voltooid en lijkt om die
reden een preputium-no-touch advies voor de
handliggend (19, 47, 70, 85).

4

Soms kan door middel van een voorhuidplastiek: bijvoorbeeld lengte incisie van vernauwde
deel en dwarse hechting een voorhuidsparende
ingreep worden gedaan b.v. nadat eenmaal een
paraphimosis is opgetreden (68). Maar ook dit
betekent, dat men het risico voor een recidief
accepteert.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE
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Met name voor de niet medisch noodzakelijke
circumcisie, en dit geldt ook voor de 1e lijn kinderartsen en artsen werkzaam op consultatieve
bureaus, lijkt het zinvol de alternatieven (voorhuidplastiek of partiële circumcisie) te overwegen en met de patiënt of zijn ouders te bespreken:
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Techniek van de radicale circumcisie

3.

De bedoeling van de circumcisie is het bereiken van het beste kosmetische resultaat met de laagste morbiditeit en mortaliteit.
Reeds door Maimonides wordt de techniek van circumcisie beschreven waarbij na excisie van de huid van het praeputium de
mucosa met de duimnagel wordt afgescheurd zodat de glans komt bloot te liggen (41). Ook wordt bij de religieuze circumcisie
de techniek beschreven door Sifrei-Hamohelim in zijn boeken, waarbij de “de Izmel” wordt gebruikt, een tweezijdig mes: dit om te
voorkomen dat de meestal wat oudere priester per abuis de botte kant kon gebruiken. Daarna werd een “Haluk”, een in olie gedrenkte doek met centrale opening waardoor de glans werd getrokken, als verband om de penis gewikkeld, zodat geen groei van huid op
de glans nog mogelijk was. De techniek heeft zich daarna wat verbeterd en was er vooral op gericht complicaties te beperken. Zo
werd glansbeschadiging voorkomen door de voorhuid tussen twee geknoopte touwtjes te klieven, een techniek van Albu Cassis, bekend
chirurg uit Cordoba (41).
van geschikte grootte wordt op de glans geplaatst en het preputium over de ring getrokken.
Met de kocher worden de twee preputiumdelen
op het handvat van de Plastibell gefixeerd,
waarna 2 van te voren geplaatste mosquito’s
worden afgenomen. Dit vergemakkelijkt het
leggen van de hechting. Deze wordt in de groeve van de ring strak over het preputium
geknoopt. Het overtollige weefsel wordt weggeknipt en het handvat van de Plastibell afgebroken. Vijf tot zeven dagen later wordt de
Plastibell afgestoten en in de luier teruggevonden. De Plastibell wordt in een zestal maten
met een diameter van 1,1 tot 1,7 cm geleverd.
Een juiste keuze is van belang. De buitenste diameter moet ongeveer die van de corona zijn. Bij
een te groot exemplaar bestaat het gevaar dat
de ring over de glans penis schuift, waardoor
oedeem van de glans en het beeld van
(para)phimosis kan optreden. Een te kleine ring
zou de glans door druk kunnen beschadigen.
Het nadeel van deze techniek is ook dat het
necrotische proces, wat relatief lang duurt
(enkele dagen), door sommigen als onprettig
wordt ervaren. (41)

Ook tegen de nabloeding werden lokale coagulantia gebruikt, (trombine en epinephrine) en
Moskovicz ontwierp hiervoor een speciale
forceps (1920).
Om infectie te voorkomen en te bestrijden werden later steriele instrumenten, pre-operatief
desinfectantia en antibiotica gebruikt.
Glansbeschadiging en het beperken van de
genoemde complicaties werd door diverse
klemmen en andere instrumenten, aldus de ontwerpers, nog verder beperkt. Zo werden geïntroduceerd de Gomco clamp, de Leff clamp, de
Preputome, de Tibone clamp, de Maryan clamp,
de Kantor clamp, de Nutech clamp, de Mogen
clamp, de Glansguard, de Circomstat en ook de
Plastibell waarvan de laatste, met name in
Amerika, nog ruime toepassing kent (36, 41).
Ook de shield techniek werd vroeger bij de
Joodse circumcisie veel gebruikt (87).
Daarnaast zijn andere technieken beschreven
zoals de sleeve resection, de guillotine en de
squeeze techniek (42).
Analyse in de literatuur van al deze technieken
toont aan dat niet zo zeer de techniek en het
kosmetisch resultaat het aantal complicaties
bepaalt maar vooral de mate waarin de chirurg
de techniek beheerst (41, 77).

2

“Kragentechnik” (69) (fig. 2)
Hierbij worden op de geretraheerde voorhuid
2 circulaire incisies gemaakt: 1-2 mm onder de
corona in het binnenblad en een 2e incisie in het
buitenblad. Deze laatste incisie moet niet te dicht
op de 1e incisie worden gelegd, zodat bij het aaneenhechten de ring van hechtingen juist onder de
corona symmetrisch samenkomt (fig. 2).

3

Vrije hand techniek (69) (fig. 3)
Deze techniek geeft ook een goed kosmetisch
resultaat en weinig complicaties. Zij wordt
bij voorkeur gebruikt bij oudere kinderen en volwassenen (7, 41).
Hierbij wordt de dorsale zijde van het preputium
op 12 uur naast een geplaatste klem tot de
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Derhalve worden slechts enkele technieken
voor radicale of totale circumcisie weergegeven.

6

1

Plastibell techniek
Deze is goed beschreven door Ubachs en
Delaere (104) en wordt in Nederland door
enkele urologen nog toegepast bij kinderen
jonger dan 3 maanden (enquête).
De verschillende stappen van de techniek zijn
schematisch weergegeven in figuur 1. Na ontsmetting wordt de basis van de penis geïnfiltreerd met 0,5 ml lidocaïne 1%. Een Plastibell

corona geïncideerd. Vanuit dit proximale punt
volgt een incisie door binnen- en buitenblad op
gelijke afstand van de corona. Op dit niveau
worden beide bladen aaneengehecht. Hechten
kan met catgut, chroomcatgut of monocryl draden 4-0 of 5-0 (fig. 3).
4

3.

“Step by step” techniek
Deze techniek wordt beschreven door de urologische school uit Mainz in Aktuelle Urologie
(1994) (100, fig. 4a en 4b) en wordt in Nederland veelvuldig toegepast (enquête). Tussen 2
klemmen op 6 en 12 uur wordt een incisie
gemaakt juist achter de sulcus coronarius (buitenblad). Dan klemmen omzetten op 3 en 9 uur
en beide voorhuidbladen op 12 uur inknippen
en na omklappen 2e circumcisie van binnenblad, zodat 3-4 mm hiervan overblijft. Bij het
frenulum worden binnenblad en buitenblad
V-vormig ingesneden conform de anatomie.
Na hemostase met een bipolaire diathermie pincet wordt met catgut 4-0 of 5-0 gehecht. Het
frenulum separaat met 2 of 3 hechtingen.
De meeste Nederlandse urologen leggen de
hechtingen geknoopt en gebruiken Vicryl
Rapide en catgut plane als hechtmateriaal. De
meest gebruikte dikte is 4-0, bij kinderen 5-0
(enquête).

5

Guillotine techniek
Veel urologen gebruiken nog de guillotine techniek waarbij een aantal het distale gedeelte van
de voorhuid boven de klem verwijdert i.v.m. de
kans op glansbeschadiging. Daarna wordt het
binnenblad getrimd tot meestal 1-2 mm van de
sulcus (enquête).
Dat hierbij soms glansbeschadigingen kunnen
optreden is begrijpelijk, zeker wanneer onder de
klem het preputium wordt gekliefd. Tevens
levert het vaak een wat rafelige rand op en een
kosmetisch suboptimaal effect.
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Techniek van de partiële circumcisie

4.

Het zijn vooral subjectieve en kosmetische argumenten waardoor patiënten en/of ouders kiezen voor een partiële circumcisie
(47-enquête). Maar de radicale of totale circumcisie is simpeler uit te voeren, het resultaat beter te voorspellen en complicaties, met
name de infectie-fibrose-phimosis cyclus, treden nauwelijks op.
Derhalve hebben veel urologen bezwaar tegen partiële circumcisie. Anderen hebben er, mits op goede indicatie, een duidelijke voorkeur voor (enquête).
Anderzijds meldt Cuchow in een vergelijkend
onderzoek de duidelijke voordelen van de plastische ingreep (5). Zijn conclusie is dat er bij
deze ingreep minder postoperatieve pijn optreedt, er minder nabloedingen met reïnterventie zijn en er minder urineretentie optreedt (47).
Over de manier waarop de partiële circumcisie
technisch moet worden uitgevoerd is weinig
duidelijkheid.
1

De techniek van Duhamel
Deze techniek is al in 1957 beschreven (24).

2

Mainz techniek
In de kinderchirurgische kliniek in Mainz wordt
met name het gehele binnenblad met al het
littekenweefsel (ook in het buitenblad) verwijderd (48). Het resterende binnenbladrandje (23 mm) en in de meeste gevallen nog een aanzienlijk stuk buitenblad worden dan t.h.r. de
corona aaneengezet. Dit resterende buitenblad
bedekt nu de glans voor driekwart, indien
weinig littekenweefsel is verwijderd. (48) Deze
techniek wordt ook door de meeste Nederlandse urologen gevolgd (enquête).
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De verwijdering van het gehele binnenblad lijkt
daarom zinvol, omdat dit meer dan het buitenblad geneigd zou zijn tot infectie-fibrosering en
dus een groter risico met zich meebrengt voor
een 2e vernauwing, die opnieuw chirurgisch
moet worden behandeld (enquête). Slechts
enkele Nederlandse urologen gebruiken een
tophechting voor 24 uur (enquête).
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Techniek van de dorsal slit, voorhuidverwijdingsplastiek, frenulotomie

5.

Techniek van de dorsal slit
De “Dorsal slit” wordt in de literatuur maar zelden als
alternatief van de circumcisie aanbevolen en dan vooral
bij bejaarden om praktische redenen (38, 50). Hierbij
wordt de voorhuid aan de dorsale zijde opengeknipt tot
de corona en de randen worden gehecht. De dorsale slit
is een dorsale incisie die vaak wordt gecombineerd met
andere incisies, zodat het eindresultaat een radicale circumcisie is. Alleen bij acute infecties wordt soms gekozen voor alleen een dorsal slit. Het voorkomt nadien
zowel phimosis als paraphimosis en geeft voldoende
ruimte voor het nemen van hygiënische maatregelen.
Het kosmetische resultaat is helaas minder fraai.
Derhalve wordt regelmatig besloten, nadat de ontsteking is verdwenen, alsnog een circumcisie uit te voeren
(19).
Techniek
voorhuidverwijdingsplastiek
Door middel van een Z-plastiek of door kleine
lengte incisies dwars te hechten, kan een te
strakke ring in het preputium worden verwijd.
Dit moet dan bij voorkeur vóór het 3e levensjaar. Veel literatuurgegevens zijn hierover niet te
vinden en uit de enquête blijkt, dat deze techniek ook in Nederland zelden wordt toegepast.
Techniek frenulotomie
Over de frenulum plastiek is weinig discussie.
De meeste urologen klieven met schaar.
Enkelen met diathermie. Hetzelfde hechtmateriaal wordt gebruikt als bij de circumcisie. De
enquête meldt minimale variaties, die de kwaliteit van deze ingreep niet essentieel beïnvloeden (19-enquête).

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE
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6.

Anesthesie, opname en
peri-operatieve maatregelen
Hoewel de ingreep ook heden nog vaak zonder narcose wordt uitgevoerd, blijkt uit diverse metingen, dat er sprake moet zijn van
een forse pijn (31, 64, 68, 79, 107) hetgeen mogelijk op termijn nadelige psychologische consequenties heeft, hetgeen tot uiting
zou kunnen komen in het gedrag van het kind (64). Anderen ontkennen deze lange termijn effecten op het gedrag (68, 92).
Als aanvulling op en volgens sommigen als vervanging van de narcose bij kinderen, kan een
goede pijnstilling voor 24 uur worden gerealiseerd door een sacraal of peniel blok (31, 47,
70, 90-enquête). Vanaf de leeftijd van 17 jaar
en ouder kan dit beter achterwege worden
gelaten vanwege de soms ernstige bijwerkingen
(peniele ischemie) (98). Lokale anesthesie aan
de basis is in de regel voldoende (enquête).
Bij kinderen en bij volwassenen wordt een pijnstiller (paracetamol) na de ingreep in bepaalde
gevallen op prijs gesteld (enquête).
Ook heeft EMLA pre- en postoperatief goede
diensten bewezen (10, 70-enquête).

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE

Opname en peri-operatieve
maatregelen
De meeste kinderen kunnen in dagopname, de
meeste volwassenen kunnen poliklinisch worden behandeld (enquête).
Als voorbereiding op voorhuidchirurgie geeft
een beperkt aantal urologen er de voorkeur aan
dat het operatiegebied geschoren is en een
groot gedeelte verkiest tevens een wasbeurt
van dit gebied, waarna de gebruikelijke desinfectie juist pre-operatief volgt.
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Als medicamenteuze maatregelen worden
genoemd: het staken van anti-stollings therapie
en het geven van antibiotica bij algemene risico’s (Endocarditis) of bij een verhoogd lokaal
risico (lichen sclerosis en recidiverende balanitis)
(enquête).
Tevens kan het raadzaam zijn, met name bij
jonge kinderen, een bloedgroepbepaling te
doen om bij een onverhoopte nabloeding adequaat te kunnen handelen.
Na voorhuidchirurgie wordt voor wondverzorging in de meeste gevallen enkele keren per dag
douchen of baden geadviseerd tot ruim een
week na de ingreep.
Veel urologen brengen na de ingreep zalf aan
op de glans en de anastomose al of niet gecombineerd met tule en een steriel gaas.
Als routine medicatie wordt in een aantal gevallen Paracetamol meegegeven (enquête).
Een en ander is zo ook in de patiëntenfolder
weergegeven (patiëntenfolder).

Complicaties

7.

Zoals reeds in de vorige paragraaf gemeld is, varieert het aantal complicaties erg, van 0,06 tot 55%. Het percentage is vooral afhankelijk van de definitie en de zorgvuldigheid van registreren. Reëler lijkt 2 tot 10% (19, 50, 68, 69, 70, 77, 100, 106, 110).
1

2

De (na)bloeding
In de literatuur wordt hiervan melding gemaakt
in 0,1 tot 35% van de gevallen, afhankelijk van
de gestelde criteria en de kwaliteit van de documentatie (16, 35, 40, 47, 50, 68, 85, 93).
Ook de Nederlandse urologen melden een percentage <1% voor wat betreft ernstige bloedingen. De meeste bloedingen beperken zich na
afdrukken of diathermische behandeling. Ernstige bloedingen zijn meestal het gevolg van
vaatanomalien of hemorragische diathese
(35, 93) te behandelen met transfusies met stollingsfactoren. Bloedtransfusie is zelden nodig.
Vanwege de gevaren van diathermie (ongewilde coagulatie van belangrijke structuren) adviseren sommige Nederlandse urologen de bipolaire diathermie (77-enquête). Door het gebruik
van monopolaire diathermie zijn forse beschadigingen aan glans en penisschacht gemeld
(6, 34, 73).
Ook een circulaire bandage kan de bloeding
effectief bestrijden maar deze kan ook tot
urethra obstructie (11) en in combinatie met
bacteriurie tot sepsis leiden (30).
Het gebruik van farmacologische stoffen om de
bloeding te stoppen (adrenaline) kan systemische complicaties geven (tachycardie, decompensatie), maar ook lokale; zeker in combinatie
met bandages, kan necrose hiervan op termijn
het gevolg zijn (65).
Bij grotere bloedingen is het niet onverstandig
het desbetreffende vat te onderbinden b.v. in
het frenulum gebied. Het is belangrijk deze
hechting niet te diep te steken, omdat het
beschadigen van de onderliggende urethra fisteling kan veroorzaken (54, 58).
Infectie - sepsis
Infectie is een veel voorkomende complicatie na
circumcisie. Deze wordt met een incidentie tot
10% in de literatuur beschreven (16, 32, 40,
68-enquête). Vaak gaat het om een lichte ont-

4

Fisteling
Urethrocutane fistels worden als complicatie
van de circumcisie zelden beschreven. De
belangrijkste oorzaak is de al genoemde hemostatische hechting bij het frenulum (54, 58).
Echter ook het gebruik van de Gomco clamp en
Plastibell techniek kunnen zo’n fisteling veroorzaken (50, 54, 68, 85).

5

Meatus stenose
Ontsteking van de meatus na circumcisie heeft
een hoge incidentie: 8-20% (33, 47, 59, 72).
Deze meatitis kan in een beperkt percentage
een meatus stenose veroorzaken (59, 68) en de
oorzaak zijn van een pyelonefritis wegens
obstructieve uropathie (85).

6

Sensibiliteitsvermindering
Verlies van de sensitieve receptoren van het binnenblad die de erectiele penis voor 50% aan de
buitenzijde bekleden is een onvermijdelijk
gevolg van de circumcisie waaraan sommigen
een veranderde sexuele beleving toeschrijven.
In hoeverre dit als voordeel of als nadeel wordt
ervaren, blijkt bijvoorbeeld ook bij ejaculatio
praecox persoonsgebonden (85).

7

Slecht kosmetisch resultaat
De oorzaak hiervan is velerlei. Mogelijk is er te
weinig of asymmetrisch voorhuid verwijderd
waardoor een tweede ingreep noodzakelijk is.
Bij een onderzoek in de U.K. varieert dit percentage van 1 tot 9,5% (85, 106). Dit is tevens van
belang in het licht van bijvoorbeeld de Joodse
wet, die een onbedekte corona wil zien (16).
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steking, soms om ulceratie, zelden om sepsis die
tot de dood leidt (20, 33, 85). Een enkele keer is
het syndroom van Fournier beschreven (101).
Gezien de grote aantallen bacteriën in het genitale gebied is het eigenlijk verwonderlijk dat het
infectie percentage niet hoger is. Weinig niet te
strak aangetrokken hechtingen met dunne
(monofile) draad kunnen complicaties voorkomen (enquête).
In hoeverre het gebruik van Monocryl, Vicryl
Rapide of antibiotische prophylaxe op indicatie
infecties kan voorkomen is de vraag (enquête).
Bij partiële circumcisie is de kans op infectie groter doordat de noodzakelijke postoperatieve
hygiëne minder efficiënt kan worden uitgevoerd (enquête).

Oedeem
Dit treedt volgens veel urologen in alle gevallen
in geringe mate op als fysiologisch verschijnsel
na de ingreep (enquête).
Om extreem oedeem te bestrijden wordt
gesuggereerd:
hoogleggen van de penis,
eventueel nat elastisch verband,
ijsapplicatie.
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7.

8

Phimosis
Ook kan het verwijderen van te weinig voorhuid, na het vormen van een fibrotische ring,
aanleiding geven tot het ontstaan van een echte
of tweede phimosis. Dit komt in 2% van de
gevallen voor en met name na een partiële circumcisie (32, 68- enquête). In veel gevallen zal
een tweede ingreep nodig zijn.
Wanneer ten gevolge van “een mislukte
ingreep” een tweede ingreep lijkt aangewezen,
wordt deze bij voorkeur pas uitgevoerd na 3
maanden tenzij er sprake is van een kritische
situatie (bijvoorbeeld para-phimosis) (enquête).

9

10

Urineretentie
Wanneer de fibrotische ring na het verwijderen
van te weinig voorhuid verder strictueert, de
urethra comprimeert en aanleiding geeft tot
lokale obstructie, treedt urineretentie op. Dit is
zelden het geval (80).
Ook kan er te veel voorhuid worden verwijderd
doordat er te hard aan het preputium wordt
getrokken voordat de incisie wordt gelegd. Het
gevolg is dat de penisschacht met te weinig
peniele huid wordt bedekt: peniele denudatie
(85). Dit kan ook gedeeltelijk optreden na
wondnaaddehiscentie (68-enquête).
Bovendien wordt peniele denudatie gezien na
diathermische beschadiging, sepsis en het abusievelijk inspuiten van stoffen in plaats van het
bedoelde anaestheticum of het gebruik van epinephrine, waardoor huidleasies ontstaan (6, 85,
97, 99).

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE

De behandeling van deze huiddefecten, wanneer ze minder dan 50% van de peniele bekleding bedragen, kan conservatief zijn (18, 93,
99). Wanneer het defect groter is dan 50%
wordt geadviseerd met split-thickness grafting
(18, 99, 102) of met een gesteelde scrotale flap
(73) het defect te bedekken.

12

11

Wanneer er te veel voorhuid is verwijderd
bestaat ook het gevaar van het optreden van
een concealed penis (18, 53, 57, 93). Door
fibrose ter hoogte van de naad trekt deze de
peniele schacht terug in het suprapubische vet.
Ook hiervan is de behandeling chirurgisch en
moet het eventueel ontstane huiddefect worden bedekt met een split thickness graft of een
gesteelde scrotale flap (68, 85).

12

Helaas wordt ook nog ten onrechte gecircumcideerd bij patiënten met een bepaalde vorm van

hypospadie, zodat de kostbare voorhuid verloren gaat terwijl die beter gebruikt had kunnen
worden voor de hypospadie correctie.
13

In enkele gevallen wordt totale laceratie van de
peniele schacht gezien (93) en verlies van de
penis door het gebruik van een rubber ventielslang die als tourniquet om de basis wordt
gelegd tegen bloedingen (17).
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Het coaguleren met behulp van diathermie
maar ook het gebruik van gewone instrumenten
zoals b.v. een schaar kan diverse ernstige
beschadigingen geven aan penis en glans (34).
Het losmaken van het preputium van de glans
en het visualiseren van de meatus kunnen in dit
opzicht onherstelbare schade voorkomen (68).
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Overig
Zelden wordt lymphe oedeem gezien van penis
en scrotum na de ingreep (68), maar soms kan
dit zo ernstig zijn dat huidtransplantatie nodig
is.
Hypospadie is een contraïndicatie voor circumcisie, omdat de chirurgische hersteloperatie bij
voorkeur gebruik maakt van de voorhuid.
Pre-operatieve lokalisatie van de meatus is dus
ook in dit opzicht belangrijk.
Concluderend kan men zeggen dat de meeste
urologen de circumcisie beschouwen als een
kleine chirurgische ingreep en deze daardoor
graag overdragen aan de jongste assistent.
Omdat de complicaties echter direct gerelateerd
zijn aan de ervaring van de chirurg, is het
belangrijk dat deze de assistent uitermate goed
voorlicht over de hele procedure, voordat hij
deze zelfstandig door hem/haar laat uitvoeren
(40).

Contraindicaties
¨
Keuze van de ouders
Wanneer de ouders van een minderjarige
bezwaar hebben tegen de geheel of gedeeltelijke verwijdering van de voorhuid, moet consensus worden bereikt over de te verrichten
ingreep, voordat deze plaatsvindt (85).

2

Prematuriteit
Bij premature kinderen is de kans op een goed
operatieresultaat kleiner en de kans op (ernstige) complicaties groter (85). Wanneer besloten
wordt een electieve circumcisie onder anesthesie uit te voeren, is het zoals ook uit de enquête
blijkt, om medische redenen, gezien resultaat en
complicaties, goed om dit na ongeveer het 1e
levensjaar te doen (68-enquête).
Om psychologische redenen lijkt het beter de
ingreep vóór het 4e of aan het begin van het 6e
levensjaar te plannen (48, 49, 69, 76, 77).

3

Belangrijke neonatale ziekten (68)
Wanneer een kind een bijkomend infect heeft
bijvoorbeeld pneumonie, moet de circumcisie
worden uitgesteld, want dan is de kans op complicaties onnodig vergroot (85).

4

Hemorrhagische diathese (68)
Bij een verhoogde bloedingsneiging moet deze
eerst worden behandeld om een bloeding te
voorkomen (85).

5

Hypospadie
Zoals gemeld is de voorhuid vaak van belang
voor reparatie van het hypospadie defect (68,
109).

6

Direct postnataal
In de eerste stabiliserende uren na de geboorte
zijn de risico’s van de ingreep duidelijk vergroot
(85).

7

Myelodysplasie was vroeger ook een contraïndicatie voor circumcisie omdat het preputium
nodig was voor de urineopvang (uritip), maar in
deze tijd van zelfcatheterisatie is het bij deze
patiëntengroep vaak beter wel een circumcisie
te doen (68). (Hierdoor is hygiëne namelijk
beter toe te passen, waardoor de infectiekans
kleiner en zelfcatheterisatie gemakkelijker is).

8.
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(68, 70, 77, 85)
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9.

Conclusie
Ondanks de vele officieel gepubliceerde standpunten blijft er een grote dosis controverse bestaan met name over de indicaties voor de
routine neonatale circumcisie.
Vóór het 5e levensjaar moet men de gezonde voorhuid ongemoeid laten. Daarna lijkt goede hygiëne in ieder geval belangrijk voor
alle mannen of ze nu besneden zijn of niet.
Mede in het licht van de vele mogelijke complicaties moet de uroloog steeds zorgvuldig zijn indicatie tot een ingreep blijven stellen,
alternatieven overwegen en een procedure uit routine overwegingen zonder meer verwerpen.
Hoewel de patiënten over het eindresultaat van
de radicale circumcisie over het algemeen goed
tevreden zijn, lijkt een goede voorlichting uitermate belangrijk om allerlei misverstanden bij
voorbaat uit de weg te ruimen. Ook goede
informatie over de cultureel-religieuze eisen van
belang voor een uiteindelijk tevreden patiënt
(enquête).
Partiële circumcisie kan mislukken wanneer er
geen goede indicatie is gesteld (recidiverende
balanitis, relatief korte voorhuid, lichen sclerosis). Een re-phimosis kan in sommige gevallen
misschien worden voorkomen door het binnenblad kort te trimmen en dit met weinig monofile hechtingen aan het buitenblad vast te zetten.
Wanneer tevens de sclerotische ring van het
buitenblad wordt verwijderd en incisies van binnen- en buitenblad schuin worden gelegd, zodat
de anastomosering een grotere diameter heeft,
lijkt kans op re-phimosis kleiner (enquête).

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE

Bij minderjarigen moeten ouders goed gedetailleerd worden ingelicht over de te plannen procedure voordat deze wordt uitgevoerd (45, 68,
70). Als de medische indicatie dubieus is, maar
de ouders willen de circumcisie bijvoorbeeld om
religieuze redenen persé uitgevoerd zien, is het
aan de uroloog om te beslissen of hij dit al dan
niet wil doen (68). Goede documentatie van
deze beslissing is te adviseren. Ditzelfde geldt
uiteraard voor volwassenen.
De bijgeleverde folder en de patiëntenatlas kunnen u daarbij behulpzaam zijn.
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Appendix I
Historische aspecten circumcisie
De circumcisie is waarschijnlijk een van de oudste chirurgische procedures, waarvan sommige
onderzoekers geloven dat deze al werd uitgevoerd 6000 jaar voor Christus in West Afrika
(64).
Voor het eerst werd de ingreep duidelijk vastgelegd 2800 jaar voor Christus op een afbeelding
in Egypte. Ook bij de eerste mummies die zijn
teruggevonden kon de status na circumcisie
duidelijk worden vastgesteld (106). Het ging in
die tijd waarschijnlijk om een religieuze rite.
Bovendien zagen de Egyptenaren de besnijdenis
als een politiek-psychologisch symbool voor
meerderwaardigheid ten opzichte van de hen
omringende onbesneden nomadenvolken,
waaronder de latere Joden die deze gewoonte
van de Egyptenaren hebben overgenomen (23).
Deze culturele gewoonte werd bij de Joden
nadrukkelijk religieus onderstreept, zoals
beschreven in Genesis XVII, 10-12, waarin
geschreven staat dat er geen verbintenis met
een God mogelijk is voor Joodse mannen, tenzij
deze bij voorkeur op de achtste dag na de
geboorte door een “Mohel” (een Joodse man,
speciaal getraind om te circumcideren) besneden zijn (61).
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Religieuze circumcisie wordt ook gepractiseerd
door de Moslims. De procedure wordt dan bij
voorkeur uitgevoerd tussen het 4e en 13e
levensjaar (106).
Wonderlijk genoeg kunnen we in de Koran
geen duidelijke opdracht vinden voor de mannelijke volgelingen om zich te laten besnijden.
Ook bij de zwarte Afrikanen en de Australische
aboriginals wordt de circumcisie als rite routinematig uitgevoerd (16). Intussen, zo blijkt, is 1/6
van de mannelijke wereldpopulatie gecircumcideerd, met name op religieuze gronden.
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Naast de genoemde cultureel religieuze redenen, of de rite in de puberteit, werd in het verleden de circumcisie ook uitgevoerd als strafmaatregel, als een absolutie tegen de gevreesde
toxische invloeden van het vaginale (hymenale)
bloed en als kenmerk voor slaven (22, 66).
In de Engels sprekende landen werd de circumcisie aanvankelijk geïntroduceerd om masturbatie tegen te gaan (64). Pas daarna werden er,
onder andere door P.C. Remondino, in 1891
ook medische redenen genoemd waaruit zou
blijken dat circumcisie een gunstig effect zou

hebben tegen: alcoholisme, epilepsie, astma,
hernia, jicht, reuma, rugverkromming en hoofdpijn (81).
Rond de eeuwwisseling werden deze medische
indicaties geleidelijk aan beter onderbouwd. In
de eerste wereldoorlog werd de circumcisie
gepropageerd vanwege de betere hygiëne van
de penis en de daardoor betere preventie van
venerische ziekten (78, 105).
In de dertiger jaren werd de circumcisie aangeprezen ter voorkoming van peniscarcinoom
(113) en in de jaren vijftig zou door middel van
circumcisie het cervix carcinoom bij de sexuele
partner voorkomen kunnen worden (114).
Vrij recent werd in de Amerikaanse literatuur
hieraan nog toegevoegd: bescherming tegen
neonatale urineweginfecties (108) en de vermindering van de kans op AIDS (96).
Al deze argumenten waren aanleiding tot de
met name in Amerika ontstane gewoonte van
routine neonatale circumcisie.
Hoewel dus in onze “westerse” maatschappij
en Amerika de circumcisie vooral uitgevoerd
wordt om medische redenen (40, 83), blijkt er
toch sprake te zijn van een enorme variatie in de
frequentie van uitgevoerde circumcisies. Zo
wordt in Engeland een percentage van 5 tot 6
en in Amerika een percentage van 80 tot 90 in
de literatuur genoemd (9, 39, 83, 91).
Dit geweldige verschil bestaat ondanks de aanbevelingen van zowel de “British Medical
Association” als ook de “American Association
of Pediatricians” (25, 26, 82). Want terwijl in
deze periode de Amerikanen doorgingen met
het zoeken naar nieuwe medische redenen om
de routine neonatale circumcisie te blijven uitvoeren, waren de Europeanen zich al geruime
tijd aan het bezinnen op de mogelijke functie
van de voorhuid (64).
Zo verklaarde Gairdner uit Cambridge al in 1949
dat de voorhuid bestaat uit normaal gezond
weefsel dat verkleefd aan de glans een belangrijke functie heeft, namelijk deze glans in de
vroege kinderjaren te beschermen tegen urine
en faeces. Na deze publikatie werd de circumcisie in Engeland door de National Health Service
niet meer vergoed en derhalve (?) werd de procedure als routine-ingreep gestaakt (33).
Ook in Denemarken pleitte Jacob Øster in 1968
ervoor de voorhuid ongemoeid te laten (71):

Wat er uitziet als een pinpoint opening na 7
maanden wordt na 17 jaar een ruim kanaal
geschikt voor “communicatie” (64). Van een
echte phimosis is zelden sprake (68).
Door keratinisatie van de dubbele squameuse
epitheellaag tussen glans en preputium komt de
glans geleidelijk aan los van de voorhuid en kan
de voorhuid bij 90% van de 5-jarigen en 99%
van de 17-jarigen worden geretraheerd (19, 47,
70, 85).
Tijd, erecties en masturbatie alsmede de vorming van smegma zijn fysiologische factoren die
dit proces gunstig beïnvloeden (85).
Pas in 1975 verklaart de American Academie of
Pediatrics (A.A.P.) dat er geen absolute medische indicaties bestaan voor neonatale routine
circumcisies (4, 19).
In 1971 gaf ook de Australian Pediatric Association een soortgelijke aanbeveling en in 1975 de
Canadian Pediatric Society.
In 1984 komt er eindelijk een officiële verklaring
dat met circumcisie de bescherming van de
glans verloren gaat en de meatus daardoor eerder ontvankelijk wordt voor ontsteking, hetgeen leidt tot meatitis, respectievelijk meatus
stenose. M.a.w. de voorhuid is een goede beschermer van de glans en meatus (3).

Hoewel de voorstanders van routine neonatale
circumcisie de hieronder genoemde argumenten met literatuur kunnen staven, zijn er ook de

1

C i r c u m c i s i e v o o r k o m t b a l a n i t i s (55, 91)
Tegen: de scheiding tussen glans en voorhuid is
een natuurlijk proces wat natuurlijk en traag
verloopt en niet zonder risico’s versneld kan
worden. Versnelde, geforceerde retractie veroorzaakt microtraumata met kans op infectie.
Wanneer men deze acties achterwege laat en
goede hygiëne toepast, is de kans op balanitis
gering. Wanneer de hygiënische omstandigheden te wensen overlaten is, zeker bij diabetici,
circumcisie te overwegen (68).

2

Circumcisie voorkomt peniscarcinoom (52, 55, 91, 94, 113)
Tegen: peniscarcinomen komen voor bij mannen met en zonder circumcisie (18, 19). Het
heeft een grotere relatie met diverse co-factoren dan met de aanwezige voorhuid zelf (roken,
HPV-infectie). Bovendien zijn er in de U.S. meer
doden door circumcisie dan door peniscarcinoom (13, 37, 74, 86, 91).

3

De voorhuid als oorzaak van
cervixcarcinoom (55, 77, 91, 114)
Tegen: in de vijftiger jaren hebben onnauwkeurige studies de mythe verspreid dat mannen met
intacte voorhuid een grotere kans hadden bij
hun partner cervixcarcinoom te veroorzaken
(77, 114). In een recente publikatie kon dit worden ontzenuwd (1, 68).
Er lijkt evenals voor peniscarcinoom eerder een
relatie te bestaan met het humane papillomavirus type 16 en 18 (8, 44, 51, 62, 70).

4

Circumcisie zal het risico op SOA
inclusief AIDS verminderen
(28, 29, 75, 91)
Tegen: het is het contact met specifieke organismen dat een specifieke ziekte veroorzaakt.
Het is de opvoeding over safe sex, het vermijden van infecties met het human papillomavirus
en niet de amputatie van een gezond lichaamsdeel bij pasgeborenen dat preventief werkt
tegen SOA en AIDS (64, 74).
Het risico op HIV-besmetting bij gecircumcideerde mannen lijkt kleiner (14). Het is echter
niet valide te concluderen dat circumcisie mannen tegen besmetting met HIV beschermt (91).
Wellicht is slechte hygiëne oorzaak van balanitis
die de ontvankelijkheid voor HIV bevordert en
heeft het al of niet aanwezig zijn van de voorhuid hierop weinig invloed (14).
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In de tachtiger jaren werden deze medische
argumenten tegen de routine neonatale circumcisie in Amerika nog versterkt vanuit de psychologische hoek (56): alle mensen hebben recht
op een intact lichaam zonder religieuze of raciale vooroordelen en de circumcisie heeft reeds
vele slachtoffers gemaakt.
“Primum, non nocere”, het 5e artikel in de verklaring van de mensenrechten, moet ook in dit
opzicht worden gehanteerd (21). Ouders moeten zich de psychologische nadelen van de circumcisie goed realiseren: namelijk gestoorde
emotionele gevoelens ten aanzien van de sexualiteit (21).
Psychologisch gezien lijdt het kind door deze
ingreep een behoorlijke schade: het ondergaat
een heftige pijn, het is een eerste, te vroege,
kennismaking met geweld, het betekent een
pijnlijk verbreken van de moeder-kind relatie,
het is een inbreuk op het kinderlijk vertrouwen
en het ontneemt het kind het recht op een sexueel intact en functioneel lichaam en het recht op
individuele vrijheid en religie (64, 106).

tegenstanders die in de literatuur ondersteuning
vinden voor hun argumenten (19, 43, 47, 50,
64, 70, 85, 93, 104, 112).
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de kerkelijke wet de circumcisie in bepaalde
gevallen voorschrijft (Joden, Moslims) is de
staatswet in de U.S.A. zover ontwikkeld dat
gecircumcideerde jongens hun ouders aanklagen voor de door hen opgedragen ingreep.
Volgens de wet heeft iedereen namelijk recht op
een intact lichaam (15, 67). Dat dit bij de jonge
Amerikanen om een serieuze beweging gaat
blijkt ook uit het feit dat er vele verzoeken zijn
tot hersteloperaties (12, 47, 88).

Wel moet worden toegegeven dat in bijvoorbeeld Afrikaanse landen, waar water schaars is
en zand in grote hoeveelheden aanwezig, de
omstandigheden om met een intacte voorhuid
de glans goed schoon te houden, onder bepaalde omstandigheden problematisch kan zijn (14).
5

6
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De intacte voorhuid veroorzaakt
urineweginfecties
(46, 55, 91, 94, 103, 108, 111, 112)
Tegen: urineweginfecties met het risico voor
hogere urineweginfecties (incidentie slechts 12%) komen meer voor in de neonatale periode
bij patiëntjes met een intacte voorhuid (70, 74),
maar een deel van de vroegere studies wordt nu
ontzenuwd door recente analyses die de
genoemde relatie ontkennen (2, 47, 60). Goede
prospectieve studies kunnen genoemde relatie
eventueel pas echt aantonen.
Circumcisie voorkomt phimosis
(55, 91)
Tegen: de meeste nauwe voorhuiden zijn fysiologisch, worden ruimer en laten los van de glans
in de tijd. Slechts een zeer klein percentage van
de mannelijke populatie ontwikkelt een echte
phimosis die veelal kan worden genezen met
een V-Y plastiek. Het voorkomen van phimosis
door routine circumcisie lijkt op het voorkomen
van hoofdpijn door decapitatie. Het werkt wel,
maar kan nauwelijks als een redelijke behandeling worden genoemd (84).
Een even weinig relevante opmerking zou zijn:
“het verwijderen van alle tanden voorkomt
cariës”.
Circumcisie vermindert het probleem
van de ejaculatio praecox
Tegen: door de formatie van een extra huidlaag
op de glans na circumcisie wordt deze minder
gevoelig. Toch blijft de ejaculatio praecox een
veel voorkomend probleem, ook bij gecircumcideerde Amerikanen. Dit pleit voor het feit dat het
gaat om een psychisch probleem dat als zodanig
moet worden onderkend en behandeld (64).
Bovendien gebruiken voorstanders van de routine neonatale circumcisie nog de volgende
argumenten:

8

Circumcisie is een kleine
chirurgische ingreep
Tegen: circumcisie is inderdaad een kleine chirurgische ingreep die echter, gezien het feit dat het
op grote schaal wordt toegepast, toch jaarlijks
een grote morbiditeit en zelfs mortaliteit voor
zich opeist (84). Hoewel om religieuze redenen

Om dezelfde reden is er in 1994 in Leuven ook
de zelfhulpgroep voor besneden mannen opgericht (61). Een soortgelijke beweging bestond
trouwens al bij de antieke Grieken, die ook de
besneden man zagen als een beklagenswaardig
figuur die zijn mannelijkheid had verloren.
Leden van de zelfhulpgroep zien de voorhuid als
een huidorgaan en beschouwen het even
onmisbaar als de oogleden (61).
Om bovengenoemde medische redenen lijkt
het erop dat er meer en meer argumenten
komen om de routine neonatale circumcisie
zoals die in Amerika nog veelvuldig wordt toegepast te staken.
9

Economie
Tot slot zijn er nog 3 motieven op economisch,
sexueel en cultureel-religieus niveau. Een uitgebreide analyse van Lawyer concludeert in 1991,
na een uitgebreide afweging van kosten en
baten, dat de routine neonatale circumcisie kosteneffectief lijkt.
Tegen: maar de studie is helaas niet geheel biasvrij (55, 110).

10

Sexualiteit (21, 61)
Voor sommigen heeft het niet hebben van een
voorhuid een positief effect op de sexuele beleving (61-enquête).
Tegen: wetenschappelijk is dit echter nog niet
hard gemaakt (61). Bovendien is het onduidelijk
of deze verandering in sexuele beleving door
man, vrouw of beiden als positief wordt ervaren
(55). Dit lijkt op zijn minst een kwestie van
“smaak” (68).

11

Cultureel-religieus
Tegen: zoals gezegd zijn er diverse populaties die
de neonatale besnijdenis om cultureel-religieuze
motieven voorschrijven. Maar de tegenstanders
zetten de routine neonatale circumcisie op de
helling door deze te vergelijken met de mutilatie
van externe genitalia bij vrouwen, waarover
wereldwijd afkeurend wordt gesproken.
Bovendien beroepen zij zich op de vrijheid van
godsdienst. Ouders kunnen kinderen niet in de

richting van een bepaalde religie dwingen en
zeker niet daartoe lichamelijk merken. De lichamelijk aangebrachte schade kan namelijk nooit
meer worden goedgemaakt (64).
“De voorhuid is een gezond onderdeel van de
man en de routine verwijdering hiervan is niet
zonder risico’s en uit den boze!”, aldus Marilyn
Milos (64).
Na al deze voor en tegens concludeert de
American Academy of Pediatrics (A.A.P.) dat de
routine neonatale circumcisie voor- en nadelen
kent, dat deze goed tegen elkaar moeten worden afgewogen, dat ook de ouders bij dit
besluitvormingsproces nauw moeten worden
betrokken en tenslotte een informed consent
moeten tekenen (19).
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Appendix II
Samenvatting enquête voorhuid
1

Frequentie van ingrepen
Er worden in Nederland per jaar door urologen
meer dan 10.000 ingrepen verricht aan de voorhuid. Het merendeel betreft een radicale circumcisie. Een aantal urologen voert geen partiële
circumcisie uit met name niet bij volwassenen.

8

Een voorhuidverwijdingsplastiek lijkt eerder
onbekend dan onbemind?
2
-

Als medicamenteuze maatregelen worden
genoemd: het staken van anti-stollings therapie
en het geven van antibiotica bij algemene risico’s (Endocarditis) of bij een verhoogd lokaal
risico (lichen sclerosis en recidiverende balanitis).

Indicaties voor een radicale
circumcisie zijn:
religieuze gronden
verlittekende voorhuid
recidiverende balanitis
echte phimosis.
9

Bij accretio van het preputium, een fysiologische
aangelegenheid die kan lijken op een echte phimosis, wordt nog door veel urologen een adhesiolysis uitgevoerd (ook zonder dat er klachten
zijn ?). De kans op recidief accretio is groot.
3

Onder welke leeftijd doet u liever
geen voorhuidchirurgie?
Voorhuidchirurgie wordt bij voorkeur verricht
na het eerste levensjaar.

4

Wat is de leeftijdsgrens waaronder
u liever géén lokale anesthesie
verkiest?
Ingrepen onder lokaalanesthesie worden bij
voorkeur verricht na het 17e levensjaar.

5.
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7

Geeft u of de anesthesist bij
algehele anesthesie ook nog een
dorsaal peniel of een sacraal blok?
Bij voorhuidchirurgie wordt in veel gevallen een
dorsaal of sacraal blok gegeven als aanvulling
op de anesthesie. In de meeste gevallen wordt
dit blok door de anesthesist gezet.
Hoeveel procent van de kinderen tot
14 jaar opereert u, poliklinisch, in
dagopname of tijdens korte opname?
Voorhuidchirurgie wordt in het algemeen bij
kinderen uitgevoerd in dagopname.
Hoeveel procent van de volwassenen
opereert u, poliklinisch, in dagopname of tijdens korte opname?
Voorhuidchirurgie wordt in het algemeen bij
volwassenen poliklinisch uitgevoerd.

Welke maatregelen neemt u vóór de
voorhuidchirurgie?
Als voorbereiding op voorhuidchirurgie geeft
een beperkt aantal urologen er de voorkeur aan
dat het operatiegebied geschoren is en een
groot gedeelte verkiest tevens een wasbeurt
van dit gebied, waarna de gebruikelijke desinfectie juist pre-operatief volgt.

Hoe voert u een radicale circumcisie
uit?
Veel urologen gebruiken nog de guillotine techniek waarbij een aantal het distale gedeelte van
de voorhuid boven de klem verwijdert i.v.m. de
kans op glansbeschadiging. Daarna wordt het
binnenblad getrimt tot meestal 1-2 mm van de
sulcus. De meesten geven er de voorkeur aan
het buitenblad met het mes te omsnijden en
daarna het binnenblad te trimmen tot de
genoemde afmetingen.
Enkele urologen voeren bij kleine kinderen tot
3 maanden de Plastibell techniek uit.
Voor zover diathermie wordt gebruikt, wordt
gesproken over: een lage stand (25 Watt) en
een bipolaire elektrode.
De meeste urologen leggen de hechtingen
geknoopt en gebruiken Vicryl Rapide en catgut
plane als hechtmateriaal. De meest gebruikte
dikte is 4-0, bij kinderen 5-0.

10

Hoe voert u de partiële circumcisie uit?
Tegen partiële circumcisie hebben veel urologen
bezwaar. Anderen hebben er, mits op goede
indicatie, een duidelijke voorkeur voor.
Om complicaties te voorkomen lijkt het belangrijk slechts een klein randje (2-3 mm) van het
binnenblad te laten staan en het buitenblad zo
min mogelijk in te korten maar wel het stenotische gedeelte weg te nemen, zodat een groot
gedeelte van het buitenblad nieuw binnenblad
wordt.

siologische regimes, maar in een aantal gevallen
wordt geadviseerd Paracetamol en ook EMLA.

De kans op verkleving, infectie en nieuwe phimosis lijkt dan het kleinst. Slechts enkele urologen gebruiken een tophechting voor 24 uur.
11

12

Een enkele keer wordt een recidief phimosis
gezien, waardoor in de meeste gevallen
opnieuw moet worden ingegrepen.

Hoe voert u de frenulum plastiek uit?
Over de frenulum plastiek is weinig discussie.
De meeste urologen klieven met schaar.
Enkelen met diathermie. Hetzelfde hechtmateriaal wordt gebruikt als bij de circumcisie.
Welke wondverzorging en/of
medicatie adviseert u de patiënt na
voorhuidchirurgie?
Na voorhuidchirurgie wordt voor wondverzorging in de meeste gevallen enkele keren per dag
douchen of baden geadviseerd tot ruim een
week na de ingreep.
Veel urologen brengen na de ingreep zalf aan
op de glans en de anastomose al of niet gecombineerd met tule en een steriel gaas.

Ook wordt een enkele keer een te radicale circumsisie gezien.
14

Oedeem wordt frequenter gezien na partiële
circumcisie dan na radicale circumcisie. Ook hier
wordt vooral hoogleggen van de penis en een
drukverband geadviseerd.

Als routine medicatie wordt in een aantal gevallen Paracetamol meegegeven.
13

-

-

Ten aanzien van bloeding, infectie en pijn worden dezelfde maatregelen genoemd als bij de
radicale circumcisie. Wel wordt opgemerkt, dat
de kans op infectie, wanneer de voorhuid postoperatief niet goed wordt geretraheerd en
gereinigd, groter is dan bij radicale circumcisie.

Welke complicaties ziet u, hoe vaak
bij radicale circumcisie en wat zijn
uw maatregelen?
Oedeem treedt volgens veel urologen in alle
gevallen in geringe mate op als fysiologisch verschijnsel na de ingreep. Om extreem oedeem de
bestrijden wordt gesuggereerd:
hoogleggen van de penis,
eventueel nat elastisch verband,
ijsapplicatie.
Veel urologen zien in minder dan 1% van de
gevallen een serieuze nabloeding. Deze wordt
in het algemeen behandeld met re-exploratie en
vervolgens na-coaguleren of een extra hechting.
Minder ernstige vormen worden behandeld
met:
compressie,
drukverband.

Diverse urologen zien een recidief phimosis
waardoor tenslotte opnieuw moet worden
ingegrepen en voeren dan in de meeste gevallen een radicale circumcisie uit. Ook wordt een
te radicale verwijdering van de voorhuid gezien
na een zogenaamde partiële circumcisie.
15

De pijn die in de meeste gevallen na de ingreep
in geringe mate optreedt wordt meestal voldoende bestreden met de genoemde anaesthe-

Is de p a t i ë n t in he t a l g e m e e n te v r e den
over de radicale circumcisie?
Hoewel de patiënten over het eindresultaat van
de radicale circumcisie over het algemeen goed
tevreden zijn, lijkt een goede voorlichting uitermate belangrijk om allerlei misverstanden bij
voorbaat uit de weg te ruimen. Ook goede
informatie over de cultureel-religieuze eisen van
belang voor een uiteindelijk tevreden patiënt.
Mede op verzoek van ouders, met name moeders, wordt in bepaalde gevallen gekozen voor
voorhuid-sparende chirurgie.

16

Waarom wordt volgens u het
beoogde resultaat van de partiële
circumcisie niet altijd gehaald?
Partiële circumcisie kan mislukken wanneer er
geen goede indicatie is gesteld (recidiverende
balanitis, relatief korte voorhuid, lichen
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Ook ernstige infecties worden slechts in 1-2%
van de gevallen gezien. Baden/douchen
gecombineerd met antibiotica wordt dan in veel
gevallen voorgeschreven.
In hoeverre het gebruik van Monocryl, Vicryl
Rapide of antibiotische prophylaxe op indicatie
infecties kan voorkomen is de vraag.

Welke complicaties ziet u ca. hoe
vaak bij partiële circumcisie en wat
zijn de maatregelen?
Een partiële circumcisie wordt expliciet door een
aantal urologen niet of liever niet uitgevoerd.
Een aantal geeft de voorkeur aan een verwijdingsplastiek.
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sclerosis). Een re-phimosis kan in sommige
gevallen misschien worden voorkomen door het
binnenblad kort te trimmen en dit met weinig
monofile hechtingen aan het buitenblad vast te
zetten. Wanneer tevens de sclerotische ring van
het buitenblad wordt verwijderd en incisies van
binnen- en buitenblad schuin worden gelegd,
zodat de anastomosering een grotere diameter
heeft, lijkt kans op re-phimosis kleiner.
Goede voorlichting aan patiënt cq. ouders is
belangrijk.
17

Binnen welke termijn overweegt u
een eventuele correctie?
Wanneer ten gevolge van “een mislukte
ingreep” een tweede ingreep lijkt aangewezen,
wordt deze bij voorkeur pas uitgevoerd na 3,
beter nog na 6 maanden, tenzij er sprake is van
een kritische situatie (b.v. para-phimosis).

18

Welke suggesties zou u doen aan de
Nederlandse urologen om de kwaliteit van partiële of radicale circumcisie te verbeteren?
De indicatie voor partiële circumcisie is beperkt.
Een en ander moet goed met patiënt en ouders
worden besproken. Bij korte voorhuid en volwassenen in het algemeen is de kans op mislukken groter.
Een kort binnenblad en een zo groot mogelijk
buitenblad kunnen verkleving, infectie en rephimosis voorkomen.
Weinig niet te strak aangetrokken hechtingen
met dunne (monofile) draad kunnen complicaties voorkomen. Dit laatste geldt overigens ook
voor de radicale circumcisie.
Coagulatie kan veiliger worden uitgevoerd in
een lage diathermiestand met bipolaire elektroden.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE

19

24

Voert u een bepaalde soort circumcisie uit bijv. met betrekking tot het
(latere) sexuele functioneren?
De meeste urologen denken dat een circumcisie
weinig invloed heeft op het sexuele functioneren. Volgens sommigen moet het frenulum
worden gespaard of hersteld in verband met
deze kwaliteit.
Enkelen zien de mogelijkheid van een radicale
circumcisie als behandeling van ejaculatio praecox.

FIG. 1
De verschillende stappen van de circumcisie: a. pletten van het praeputium. b. klieven. c. de Plastibel. d. Plastibell in positie.
e. fixeren van de praeputiumdelen. f. knopen van de hechting:- g. wegknippen van het overtollig weefsel. h. handvat wordt afgebroken.
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