Sterilisatie bij de man - vasectomie

U heeft besloten een sterilisatie te ondergaan, een vasectomie. In deze
folder kunt u nalezen wat de ingreep inhoudt. Wij adviseren u de informatie
van tevoren door te lezen. De ingreep vindt plaats op de polikliniek Urologie
of de polikliniek Chirurgie.

Een sterilisatie
Bij een sterilisatie van de man wordt de zaadleider onderbroken. Op deze wijze
wordt voorkomen dat de zaadcellen het zaadvocht bereiken. Een sterilisatie is een
eenvoudige ingreep en is niet van invloed op uw seksuele leven. Na een
sterilisatie bent u onvruchtbaar. Een sterilisatie is alleen een goede keuze als u
zeker weet dat u geen kinderen (meer) wilt.

Doel van een sterilisatie
Het doel van een sterilisatie is het voorkomen van een ongewenste
zwangerschap. Een sterilisatie moet als een definitieve anticonceptiemethode
beschouwd worden.

Voorbereiding
Medicatie
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, zoals Marcoumar, Sintrommitis, Ascal
of Aspirine, zal deze medicatie in overleg met uw behandelend arts enige dagen
tevoren gestaakt worden. Deze medicijnen geven namelijk een verhoogde kans
op een nabloeding. Overige medicijnen dient u volgens voorschrift te blijven
innemen.
Nuchter zijn
Voor deze operatie hoeft u niet nuchter te zijn.
Kleding
In verband met het aan- en uitkleden adviseren wij u gemakkelijke kleding te
dragen. Neemt u een strak zittende onderbroek of zwembroek mee. Het is
noodzakelijk dat u deze zeker tot 24 uur na de ingreep aanhoudt. Een
bloeduitstorting aan de balzak wordt op deze manier zoveel mogelijk voorkomen.
Ontharen
In verband met infectiekansen mag u zich niet scheren.
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Vervoer
In verband met de eventuele nawerking van de verdoving wordt zelf autorijden na
de ingreep sterk afgeraden. Wij adviseren u voor vervoer naar huis zorg te
dragen.
Vergoeding
Overleg met uw ziektekostenverzekeraar of de sterilisatie vergoed wordt; dit kan
verschillen per verzekering en verzekeraar. Mocht uw ziektekostenverzekeraar de
behandeling niet of gedeeltelijk vergoeden dan kunt u de kosten terug vinden op
de prijslijst passantentarieven die gepubliceerd staat op de website
www.vanweelbethesda.nl
De ingreep
Nadat u zich gemeld heeft bij de balie van de polikliniek Urologie of Chirurgie,
neemt u plaats in de wachtkamer. De verpleegkundige komt u halen als u aan de
beurt bent. Een vasectomie geschiedt onder plaatselijke verdoving. Na desinfectie
van de balzak krijgt u twee injecties in de huid van de balzak. Vervolgens maakt
de behandelend arts, ter plaatse van de verdoofde huid, een kleine snede links en
rechts. Van beide zaadleiders verwijdert de arts een stukje en bindt de uiteinden
af. Tijdens de ingreep voelt u regelmatig een trekkend pijnlijk gevoel, met name in
de liezen (de zaadleider loopt door het lieskanaal). Na de ingreep hecht de arts de
wondjes. De hechtingen lossen na een week op en hoeven dus niet verwijderd te
worden. De ingreep duurt ongeveer 20 minuten.

Na de ingreep
 Na 2 dagen kunt u weer douchen. Baden is pas na 5 dagen toegestaan.
 Wij adviseren u om gedurende 24 uur een strakke zwembroek of onderbroek
te dragen.
 De dag na de ingreep kunt u weer aan het werk, tenzij u zwaar lichamelijke
arbeid verricht. De eerste dagen na de ingreep moet u zware
(til)werkzaamheden vermijden. Daarnaast adviseren wij u vijf dagen niet te
fietsen, te sporten of te zwemmen.
 Als de verdoving is uitgewerkt kan het gebied rondom de balzak en liezen
pijnlijk worden. Hiervoor kunt u een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld
paracetamol.
 Na vijf dagen is geslachtsgemeenschap weer toegestaan als de wondjes
rustig zijn.
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Complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties.
Een geringe blauwverkleuring van de balzak en/of de basis van de penis komt
vaak voor. Na de ingreep kan er wat bloed- of vochtverlies uit de wond komen. Dit
is niets verontrustends en gaat in de regel vanzelf over. Een nabloeding of een
wondinfectie treedt zelden op. Pijn na de ingreep treedt frequent op en gaat
gepaard met een beurs gevoel in de zaadballen of pijn tijdens het lopen. Meestal
duurt dit slechts enkele dagen. Extra rust is dan aangewezen.
Na een sterilisatie kan er een gevoel van stuwing optreden. Dit kan leiden tot
pijnlijke sensaties voorafgaand aan de zaadlozing. Dit is zeer zeldzaam en is
meestal tijdelijk.
Wat verder van belang is:
 Er is een uiterst geringe kans dat de uiteinden van de zaadleiders weer aan
elkaar groeien en opnieuw doorgankelijkheid en dus vruchtbaarheid ontstaat.
Dit komt ongeveer 1 tot 3 per 1000 patiënten voor.
 Een sterilisatie heeft geen invloed op de erectie en de zaadlozing. Na de
ingreep worden de zaadcellen, die nog steeds in de testikels gevormd worden,
door het lichaam afgebroken.
 Aan het zaadmonster is niet met het blote oog te zien of iemand gesteriliseerd
is. Het zaadmonster bestaat voornamelijk uit prostaatvocht,
 Na een sterilisatie bent u in principe pas na plm. 20 tot 25 zaadlozingen
definitief onvruchtbaar. In uitzonderlijke situaties wordt wel eens een
hersteloperatie overwogen. Door microchirurgie kan de doorgankelijkheid van
de zaadleiders hersteld worden. Een hersteloperatie garandeert nooit een
zwangerschap. De kans op succes is matig.
 Het komt sporadisch voor dat er bij controle van de zaadmonsters steeds
zaadcellen aanwezig blijven. In overleg met de uroloog kan er in dat geval
gekozen worden voor een reesterilisatie.

Controle
Zo nodig wordt er een afspraak gemaakt voor controle bij de uroloog of chirurg.
Een afspraak voor het spermaonderzoek wordt na ongeveer 3 maanden gemaakt.

Spermaonderzoek
Na de ingreep bent u nog niet meteen onvruchtbaar. Volledige steriliteit
(onvruchtbaarheid) kan pas na laboratoriumonderzoek van het sperma worden
vastgesteld. De eerste maanden na de ingreep komen er bij een zaadlozing nog
zaadcellen vrij.
Tijdens deze periode is het dus noodzakelijk dat u
voorbehoedsmiddelen blijft gebruiken. Na zo’n 20 tot 25 zaadlozingen zijn de
zaadcellen meestal verdwenen. Daarna wordt een zaadmonster microscopisch
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onderzocht om vast te stellen of u onvruchtbaar bent. U krijgt een potje en een
laboratoriumformulier mee of haalt deze op bij het laboratorium. Het is belangrijk
dat het sperma binnen twee uur wordt afgegeven bij het laboratorium. Zie voor
meer informatie de folder Zaadonderzoek (Z03).

Uitslag
De uitslag wordt u schriftelijk meegedeeld binnen een week na inlevering van het
zaadmonster.

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.

Vragen
Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie
naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen
tot wijzigingen aanleiding geven. De uroloog of chirurg maakt dit altijd aan u
kenbaar. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.
 De polikliniek Urologie kunt u bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur en op dinsdag van 9.00-16.00 uur 0187 607190.
 De polikliniek Chirurgie kunt u bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.30-16.30 uur,  0187 607110.
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.

Sterilisatie bij de man vasectomie
S06/04 20032015

4

