
Wat is voorhuidhygiëne? 

Bij  j onget j es is in de eerst e levensj aren de 

voorhuid meest al verkleefd aan de eikel van de 

penis,  zodat  de voorhuid niet  t erugget rokken kan 

worden.  Deze nat uurl i j ke verkleving van de 

voorhuid laat  nog geen reiniging t oe.  De zorg voor 

de huid is simpel:  met  rust  lat en.  Geforceerd 

t erugt rekken van de voorhuid,  zoals vroeger werd 

geadviseerd,  veroorzaakt  pi j n en/ of  scheurt j es en 

kan bloedingen en l i t t ekens veroorzaken.  

Gedurende de groei van j onget j es t reedt  door 

nat uurl i j ke niet -seksuele erect ies,  overdag en 

‘ s nacht s t i j dens de slaap,  een t oenemende 

scheiding op van voorhuid en eikel.  Ook de 

product ie van voorhuidsmeer draagt  hieraan bij ,  

door vervet t ing en afschil fering.   

 

Verzorging 

Dit  afscheidingsproces bereikt  zi j n volt ooiing als 

het  kind drie t ot  vi j f  j aar oud is.  Aan het  einde van 

het  derde levensj aar is bi j  75% van de j ongens de 

verkleving verdwenen.  Op vij f j arige leef t i j d is dit  

bi j na alt i j d het  geval.  Op dat  moment  is er 

voldoende ruimt e t ussen de voorhuid en de eikel 

van de penis voor een goede hygiëne.  Dit  houdt  in:  

de voorhuid zover mogel i j k t erugt rekken om 

voorhuidsmeer van de voorhuid en eikel t e wassen.  

Doe dit  vanaf  ongeveer het  vi j fde j aar dagel i j ks.  

Voorhuidsmeer 

Voorhuidsmeer of  smegma is een st evige,  wit gele 

subst ant ie bestaande uit  dode,  afgeschil ferde 

huidcel len en nat uurl i j ke l ichaamsvet t en.  

Voorhuidsmeer bevindt  zich aan de uit wendige 

geslacht sdelen,  bi j  mannen aan de binnenkant  van 

de voorhuid,  bi j  vrouwen bij  de kit t elaar (cl i t oris).  

Het  komt  op elke leef t i j d voor.  Bij  kinderen 

best aat  het  vri j wel al leen uit  afgest ot en 

huidcel len.   

 

In het  verleden is lang veronderst eld,  dat  

voorhuidsmeer kankerverwekkend was en dat  

al leen besnij denis kanker kon voorkomen.  

Inmiddels is wel duidel i j k,  dat  geïnfect eerd 

voorhuidsmeer een risicofact or van belang is,  

t erwij l  schoon voorhuidsmeer niet  

kankerverwekkend is.  
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Meer informatie? 

Heef t  u nog vragen,  dan kunt  u bel len met :  

GGD Gooi & Vecht st reek 

Afdel ing Jeugdgezondheidszorg 

Post bus 251 

1400 AG Bussum 

Telefoon (035) 692 63 50 

E-mail :  j gz@ggdgooi.nl  

www.ggdgooi.nl 

Twit t er:  @j eugdGGDGooi 

 
 

Uit gave:  GGD Gooi & Vecht st reek,  v.2014-03/ 1 

Post bus 251,  1400 AG Bussum 

Afdel ing Jeugdgezondheidszorg 

Tel.  (035) 692 63 50 

E-mail :  j gz@ggdgooi.nl  
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