Verwijderen van een teelbal
(Orchidectomie)
Hemcas

Tijdens een teelbaloperatie (of hemi-castratie) wordt een teelbal verwijderd.
Dit kan nodig zijn als er mogelijk sprake is van een kwaadaardig gezwel in
de teelbal. Hier leggen we u uit hoe de operatie in zijn werk gaat.

Orchidectomie
Bij een orchidectomie wordt de zieke teelbal verwijderd. De operatie vindt plaats
onder regionale anesthesie (ruggenprik) of onder algehele anesthesie.
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.
Preoperatieve screening
Voordat u geopereerd kunt worden heeft u een afspraak bij de Preoperatieve
Screening (POS poli). U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de
voorbereiding op de operatie. Al deze informatie staat beschreven in de folder
Preoperatieve screening en anesthesie (A10).
Nuchter zijn
Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over het nuchter zijn leest u in
de folder Preoperatieve screening en anesthesie (A10).
Opname
Op de dag van opname meldt u zich ruim op tijd bij de receptie. Nadat u bij het
opnamebureau bent geweest wordt u naar de afdeling dagbehandeling
doorverwezen. Op de afdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van
zaken op de afdeling.
De verpleegkundige controleert of er nog veranderingen in uw gezondheid zijn
opgetreden. Ongeveer een half uur voor de operatie vraagt de verpleegkundige u
om uit te plassen. Vervolgens brengt een medewerker u naar de operatiekamer.
De operatie
U wordt ontvangen door een verpleegkundige, die u inlicht over de gang van
zaken op de afdeling. 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.

1

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. Als alles goed gaat kunt u ’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 de controle op de polikliniek. U moet na
de operatie nog een aantal weken steunend ondergoed dragen.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli urologie.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de poli urologie. U kunt ons bereiken van maandag tot
en met vrijdag van 9.00-16.00 uur  0187 607190.
Bij spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisarts of
huisartsenpost (HAP).
Meer informatie over urologie vindt u op www.urolog.nl en op
www.allesoverurologie.nl
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
Verwijderen van de teelbal
T20/12102018

2

