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PATIËNTENINFORMATIE

Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over het 

verwijderen van een teelbal. Deze operatie wordt een 

hemi-castratie genoemd. Wij adviseren u deze 

informatie zorgvuldig te lezen.

Hemi-castratie
Bij een hemi-castratie wordt de zieke teelbal 

verwijderd. De operatie vindt plaatst onder regionale 

anesthesie (ruggenprik) of onder algehele anesthesie. 

Het is mogelijk om na de operatie een prothese te 

plaatsen in de balzak, waar de teelbal is verwijderd. 

Dit is een vrije keuze, maar het is wel belangrijk dit 

voor de operatie met de uroloog te bespreken. 

Eventueel kan op een later tijdstip alsnog een 

prothese worden geplaatst. 

Doel van de operatie
Het doel van de operatie is om de zieke teelbal te 

verwijderen. Het verwijderde weefsel wordt 

vervolgens onderzocht in het laboratorium.

Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige 

voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel 

preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt 

u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog. Voor 

de operatie moet u nuchter zijn. Informatie over het 

nuchter zijn vindt u ook in de folder ‘Anesthesie’ dat 

het Maasstad Ziekenhuis hierover uitgeeft.

De operatie
U wordt ontvangen door een verpleegkundige, die u 

inlicht over de gang van zaken op de afdeling. Het 

onderlichaam en de balzak wordt geschoren. Enige 

tijd vóór de operatie krijgt u premedicatie. U wordt 

naar de operatiekamer gebracht. Er wordt een 

infuusnaald in een bloedvat in uw arm of hand geprikt 

en aansluitend krijgt u de narcose of ruggenprik.

Door middel van een sneetje in de lies wordt de 

teelbal verwijderd. Gemiddeld duurt de ingreep een 

half uur. 

Na de operatie
Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer 

gebracht, waar uw hartslag, bloeddruk en 

ademhaling worden gecontroleerd. Als alle controles 

goed zijn, kunt u terug naar de verpleegafdeling. 

Na de operatie krijgt u pijnstillers. Heeft u ondanks 

deze medicijnen nog pijn, meld dat dan aan een 

verpleegkundige. Meestal verlaat u het ziekenhuis op 

de dag na de operatie. Als de operatie in 

dagbehandeling heeft plaatsgevonden, kunt u als 

alles goed gaat ’s middags naar huis.

Complicaties
Er kan een nabloeding of zwelling optreden. Een 

zwelling en/of blauwverkleuring van de balzak kan 

ook na de operatie voorkomen, maar hoeft niet te 

worden behandeld.

Nabehandeling
De uitslag van het weefselonderzoek is na 

ongeveer een week bekend. De uroloog bespreekt 

de uitslag met u tijdens uw controle op de 

polikliniek. U moet na de operatie nog een aantal 

weken steunend ondergoed dragen.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw 

behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen 

of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het 

beste wenden tot de afdeling waar de behandeling 

plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de 

operatie problemen voordoen, neem dan contact 

op met uw huisarts of het ziekenhuis. Het 

telefoonnummer van de polikliniek Urologie is 

(010) 291 22 65.


