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Correctie stand penis (nesbit)  

 
Binnenkort ondergaat u een operatie om de 
stand van uw penis te corrigeren. In deze 
folder willen wij u alvast informeren over de 
gang van zaken rondom de operatie, zodat u 
zich beter kunt voorbereiden. Realiseert u zich 
dat voor u persoonlijk de situatie anders kan 
zijn dan beschreven. Deze informatie komt 
natuurlijk niet in plaats van een gesprek met 
uw arts. Deze is vanzelfsprekend graag bereid 
om u uitleg te geven en op uw vragen in te 
gaan. 
 
In het Opnameboekje vindt u algemene 
informatie over ons ziekenhuis. In de folder 
Verpleegafdeling Urologie vindt u informatie 
over onze afdeling. Deze folders heeft u bij de 
afdeling Opname ontvangen 
 
Kennismaking met de afdeling 

Op de dag van uw operatie wordt u 
opgenomen op de afdeling Kort verblijf. Een 
verpleegkundige bespreekt dan met u de 
gang van zaken op de afdeling.  
Als u medicijnen gebruikt kunt u die – in de 
originele verpakking - aan de 
verpleegkundige geven of in overleg in eigen 
beheer houden. 
Zij zal vragen wie uw contactpersoon is, die zij 
kan benaderen als dat nodig is.  
Ook kan zij vragen beantwoorden over uw 
operatie of behandeling. 
 
Voorbereiding 

Tot 6 uur voor de operatie mag u eten. 
Daarna kunt u tot twee uur voor de 
opnametijd heldere dranken (zonder alcohol) 
of koffie en thee zonder melk gebruiken.  
U eet of drinkt daarna niets meer (u blijft 
nuchter). Tenzij de anesthesist anders met u 
heeft afgesproken. Zie ook de folder van de 
anesthesist. 

Na uw komst in het ziekenhuis bereidt een 
verpleegkundige u voor op de operatie. 
U wordt naar de voorbereidingskamer van de 
operatieafdeling gebracht voor uw 
verdoving. Eerst krijgt u een infuusnaaldje in 
uw onderarm, om tijdens de operatie uw 
vochtgehalte op peil te houden. Ook krijgt u 
na afloop eventuele medicatie via dit infuus.  
Daarna krijgt u een ruggenprik of algehele 
narcose. Dit heeft u vooraf met uw 
anesthesioloog (narcosearts)afgesproken. 
 
De operatie 

De uroloog maakt het laatste stukje van de 
voorhuid open met een sneetje van twee tot 
drie centimeter. Hierdoor corrigeert de 
scheefstand van uw penis. Gemiddeld duurt 
de operatie één tot anderhalf uur. Na de 
operatie heeft u een katheter door uw 
urineleider, zodat er geen urine langs te wond 
hoeft te lopen. Dat geeft de wond rust en 
scheelt pijn bij het plassen na afloop. 
 
Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de 
uitslaapkamer. Als u weer voldoende bij 
kennis bent en uw bloeddruk en goed zijn, 
gaat u terug naar de verpleegafdeling. 
 

Het herstel 

Na uw terugkomst op de afdeling werken uw 
behandelaars samen met u aan uw herstel. 
De verpleegkundige meet op de 
operatiedag regelmatig uw bloeddruk, pols 
en temperatuur.  
Zij controleert ook de werking van het 
zuurstof, infuus, en de katheter. 
 
Na de operatie is uw penis ingepakt in het 
verband. Dit blijft ‘s nachts zitten.  
De katheter wordt na de eerste nacht 
verwijderd en als u goed drinkt ook het infuus. 



De uroloog komt voordat u het ziekenhuis 
mag verlaten (uw ontslag) bij u langs om te 
kijken hoe het met u gaat en om eventuele 
vragen te beantwoorden. 
 
De arts heeft met de verpleegkundige 
afgesproken welke medicijnen zij u kan 
geven tegen eventuele pijn. Blijft u ondanks 
deze medicijnen pijn houden, geeft u dat 
dan door aan een verpleegkundige. Zij kan u 
in overleg met de arts extra of andere 
medicijnen geven. 
 
Naar huis 

De dag na uw operatie kunt u naar huis mits u 
zelfstandig kan plassen.  
Meestal is dit rond 10 uur in de ochtend. 
De verpleegkundige stelt de contactpersoon 
hiervan op de hoogte als u dat zelf niet kunt. 
Als u nog thuiszorg nodig heeft dan regelen 
wij die voor u. 
 
U krijgt eventuele recepten voor medicatie 
en een uitnodiging voor controle op de 
polikliniek mee. Tijdens dit controlebezoek 
bespreekt de uroloog het effect van de 
operatie met u. 
 
Complicaties 

De eerste periode na uw operatie kunt u 
rondom het operatiegebied een zwelling en 
bloeduitstorting krijgen. Dit is gebruikelijk en 
trekt vanzelf weg. Als u hiervan last heeft kunt 
u de penis hoog houden met behulp van 
strak ondergoed of als u ligt, een klein 
opgerold handdoekje eronder leggen. 
Daarmee voorkomt u dat er meer vocht naar 
de wond loopt. 
 
Als u na de ingreep langdurig klachten hebt, 
veel pijn voelt of koorts boven de 39°C meet, 
neem dan contact op met de poli urologie 
via het centrale telefoonnummer voor spoed 
0182) 505050. Bij acute problemen kunt u ook 
bellen met de spoedeisende hulp: (0182) 50 
53 27. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  

Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Vragen of klachten  

Misschien heeft u na het lezen van deze 
folder nog vragen over de operatie of 
klachten na de operatie dan kunt u bellen 
naar de polikliniek Urologie, locatie Gouda, 
telefoon (0182) 50 55 70 van 09.00-10.00 en 
13.30-14.30 uur. 
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