PATIËNTEN
INFORMATIE
Hydrocele/
spermatocele operatie
Verwijdering vochtophoping rond de testikel/
vochtholte in de bijbal

Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht
geven over de gang van zaken rond een hydrocele/
spermatocele operatie. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Hydrocele/spermatocele operatie
Een hydrocele of spermatocele operatie is een
ingreep aan het scrotum (balzak).
Een hydrocele (hydros = water, cele = holte) is een
goedaardige zwelling uitgaande van het scrotum,
gevuld met vocht. Deze komen zeer frequent voor en
behoeven niet altijd behandeling.
Een spermatocele is een holte gevuld met
spermacellen. Een spermatocele is vaak los van
de zaadbal te voelen, terwijl bij een hydrocele de
zaadbal binnenin de vochtcollectie zit. De ingreep
kan vaak in dagbehandeling of tijdens een korte
opname verricht worden.
Voorbereiding
Ter voorbereiding op de operatie en de anesthesie
worden onderzoeken van bloed en urine verricht. U
dient een vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van uw
leeftijd wordt er ook een hartfilmpje (E.C.G) gemaakt.
Meestal zijn deze onderzoeken al verricht op de
polikliniek. Als dit niet het geval is, vindt dit plaats
op de dag van opname. Voor de operatie moet u
nuchter zijn. De anesthesist geeft u hierover meer
informatie.

De operatie
U wordt naar de operatiekamer gebracht, waarna
verpleegkundigen van de operatiekamer u verder
begeleiden. De operatie vindt plaatst onder volledige
narcose of u krijgt een ruggenprik (eventueel met een
slaapmiddel). Bij een ruggenprik ‘slaapt’ alleen uw
onderlichaam.
Tijdens de operatie wordt een snee gemaakt in de
balzak ter plaatse van de vochtophoping. Operatief
wordt de vochtophoping/vochtholte verwijderd en
worden voorzieningen getroffen om te voorkomen
dat er opnieuw klachten ontstaan. Dit is, zeker bij
een vochtholte in de bijbal, niet altijd te voorkomen.
Heel zelden blijkt het noodzakelijk de teelbal
te verwijderen, omdat er onverwacht ernstige
afwijkingen worden aangetroffen.
De operatie duurt gemiddeld een half uur.
Na de operatie
Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer
gebracht. Daar worden uw hartslag, bloeddruk en
ademhaling gecontroleerd. Als alle controles stabiel
zijn, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht.
U krijgt pijnstillers in de vorm van bijvoorbeeld
zetpillen of injecties. Heeft u ondanks deze
medicijnen nog pijn, meld dat dan aan een
verpleegkundige. Deze geeft u, in overleg met de
arts, extra of andere medicijnen.
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Als de operatie plaatsvindt in dagbehandeling en
er na de ingreep geen bijzonderheden zijn, kunt u ’s
middags weer naar huis.
Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s en ook bij
deze operatie is er een kans op complicaties. Soms
ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting,
overmatige pijn in het wondgebied of een infectie.
Een blauwverkleuring van de wond komt geregeld
voor en behoeft geen verdere behandeling.
Nabehandeling
U krijgt een afspraak mee voor controle op de
polikliniek, ongeveer zes weken na de operatie.
De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd.
Deze lossen vanzelf op.
Bij pijn kunt u medicatie volgens het recept
innemen.
Adviezen voor thuis
Om zwellingen en bloeduitstortingen te voorkomen
adviseren wij u om de periode na uw operatie
steunend ondergoed te dragen. Neemt u geen bad
zolang de hechtingen er nog in zetten.

PATIËNTENINFORMATIE

Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, stel die dan gerust aan uw
behandelend arts of verpleegkundige.
Het telefoonnummer van de polikliniek Urologie is
(010) 291 22 65.
De ingreep wordt uitgevoerd op de afdeling
Dagbehandeling. Deze afdeling is bereikbaar op
werkdagen van 07.15 tot 19.00 uur.
In geval van problemen kunt u buiten deze
openingstijden contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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