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In overleg met uw arts krijgt u een zogenoemde ‘dorsal slit’. Bij een dorsal slit snijdt de 

uroloog de voorhuid in, waardoor deze gemakkelijker terug te trekken is.

Uw dagopname is gepland op ...................dag, .............................., om ................... uur, op 
locatie ……………………………………………..

Waarom een dorsal slit?
De meest voorkomende reden hiertoe is een te nauwe voorhuid. Gevolg hiervan kan zijn dat 
er moeilijkheden optreden bij plassen, pijn tijdens erectie of geslachtsgemeenschap of een 
ontsteking van de eikel of voorhuid.

Uw voorbereiding
U verblijft 1 dagdeel op de afdeling dagbehandeling. Helaas is het niet mogelijk dat familieleden of 
kennissen hierbij aanwezig zijn. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving.
Gebruikt u bloedstolling remmende medicijnen? Lees dan de instructie hieronder goed door.

Bloedstolling remmende medicijnen tijdelijk stoppen
Gebruikt u bloedstolling remmende medicijnen? Dan kan het zijn dat u er tijdelijk mee moet 
stoppen. Dit is om de kans op en nabloeding te verkleinen. Kijk in het schema of uw bloedstolling 
remmende medicijn erin staat. Staat deze er tussen? Kijk dan hoeveel dagen u van te voren moet 
stoppen.

1 dag 2 dagen
Ontstekings-
remmers

2 dagen 
Bloedstolling 
remmende 
medicijnen

3 dagen
Bloedstolling 
remmende 
medicijnen

5 dagen
Bloedstolling 
remmende 
medicijnen

Fraxiparine NSAID’s,
zoals:

Rivaroxaban
Xarelto

Acenocoumarol Fenprocoumon

Ibuprofen Pradaxa
Dabigatran

Marcoumar

1 dag 2 dagen 2 dagen 3 dagen 5 dagen

Dorsal slit
Afdeling urologie
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Naproxen Acetylsalicylzuur
Ascal
Clopidogrel 
Grepid en Plavix

Voltaren
Diclofenac

Aspirine

Persantin/
Dipyridamol

Edoxaban Carbasalaat 
calcium

Apixaban
Eliquis

Heeft u twijfels? Neem dan contact op met de polikliniek urologie:
• locatie Alkmaar, telefoon 072 – 548 2600
• locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6564

De ingreep
De ingreep duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats op de poliklinische operatiekamer of op de 
polikliniek urologie. Nadat u de verdoving heeft gekregen, snijdt de uroloog de voorhuid in. De 
uroloog hecht de huid vervolgens met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen lossen na 7 dagen 
vanzelf op. U hoeft deze niet te laten verwijderen De penis wordt verbonden met een vettig gaas en 
vervolgens met steriele gazen.

Na de ingreep
Na de ingreep is de penis erg gevoelig. Dit kan enige dagen zo blijven. Het is verstandig om het 
de rest van de dag rustig aan te doen. Na het plassen moet u het verband verschonen. U heeft een 
recept voor verbandmateriaal meegekregen. Wij adviseren om een stevige onderbroek te dragen en 
de penis omhoog te dragen. Dit is om zwelling te voorkomen.

Nazorg
Na de ingreep kunt u enkele dagen een branderig gevoel houden. Om dit te bestrijden kunt u 
paracetamoltabletten innemen. Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het 
plassen. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze kunnen gaan schrijnen.
U mag geen geslachtsgemeenschap hebben gedurende 6 weken.

Wondverzorging
Basisregel van de wondverzorging is het schoon en droog houden van het wondgebied. Na het 
douchen de wond droogdeppen. Het nemen van een bad raden wij af.
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Complicaties
Er kan een nabloeding optreden. Dit merkt u aan een bloederig verband of een bloeduitstorting
onder de hechting. Soms treedt een wond genezingsstoornis op in de vorm van infectie. Neem 
contact op met uw behandelend arts als:
• de pijn steeds erger wordt
• er pus of bloed uit de wond komt
• de penis steeds dikker wordt
• u koorts krijgt boven de 38,5 °C

Ook kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp:
• locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 2480
• locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 – 69 6661

Uw vragen
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de 
polikliniek urologie tussen 08:30 – 16:30 uur:
• locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 2600
• locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 - 69 6564


