Operatie aan het scrotum

In het scrotum (de balzak) kan een aantal afwijkingen ontstaan. De uroloog
kan in overleg met u besluiten tot een operatie aan uw scrotum. In deze
folder informeren wij u over een operatie aan uw scrotum bij een
goedaardige aandoening.

Wat is een hydrocele?
Een hydrocele (hydros=water, cele=holte) is een goedaardige zwelling in het
scrotum, gevuld met vocht. Dit komt zeer vaak voor en behandeling is meestal
niet nodig.
De zaadballen zijn omgeven door een met vocht gevuld vlies waarbinnen de
zaadbal kan bewegen. Soms neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe.
We spreken dan van een hydrocele. Dit kan gebeuren na een ongeval of infectie,
maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak. Soms ontstaat een hydrocele
ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk dat de
oorzaak van de hydrocele onderzocht wordt. Meestal is een lichamelijk onderzoek
voldoende, soms is echografisch onderzoek nodig. Vaak voelen hydrocele's klein
en zacht aan, soms kunnen zij groot worden tot wel vijftien centimeter in
doorsnede.

Wat is een spermatocele?
Een spermatocele is een holte gevuld met spermacellen. Dit is een goedaardige
aandoening. Een spermatocele is vaak los van de zaadbal te voelen.
Spermatocele's ontstaan vanuit de bijbal. De zaadcellen die in de zaadbal worden
gevormd, gaan naar de bijbal. Daar vindt verder rijping plaats. Vanuit de bijbal
gaan de zaadcellen via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke
kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo'n buisje omdat het
zaadtransport niet goed verloopt (bijv. bij ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo'n
verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocele.

Behandeling
Een hydrocele of spermatocele gaat meestal niet vanzelf weg. Meestal geven een
hydrocele of spermatocele geen klachten: ze zijn pijnloos en vaak klein. Ze
hoeven dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat
ze hinderlijk worden en klachten geven bij het dragen van kleding of bij bepaalde
activiteiten. Soms wordt het cosmetisch aspect als storend ervaren. De
behandeling bestaat bij de meeste Patiënten uit een operatie.
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Alternatief
Soms wordt een hydrocele behandeld door middel van aspiratie. Dit wil zeggen
dat met een naald in de holte met vocht wordt geprikt en het vocht wordt
opgezogen. Soms wordt er hierna een stof ingebracht om verkleving van de
wanden van de holte te krijgen. Deze techniek kan toegepast worden als een
operatie niet gewenst of mogelijk is. Maar gaat gepaard met een hogere kans op
terugkeer van de hydrocele en infectie.

Voorbereiding op de operatie
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.
Meer informatie over de dagbehandeling vindt u in de folder dagbehandeling.
Strakke onderbroek
Direct na de operatie moet u een strakke onderbroek of zwembroek dragen (geen
boxershort). Dit ondersteunt uw scrotum en voorkomt verdere zwelling. Wilt u de
strakke onderbroek bij opname meebrengen?

De operatie
De ingreep gebeurt onder algehele narcose of via een regionale anesthesie, met
behulp van de ruggenprik. De uroloog maakt een snede in de balzak, via deze
snede wordt de bal en bijbal geïnspecteerd en de hydrocele of spermatocele
verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De ingreep
duurt +/- 30 minuten.
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Na de operatie
Na de operatie gaat u naar de recovery (uitslaapkamer). Hier vinden controles
plaats van hartslag, bloeddruk en nabloeden. Zodra de controles stabiel zijn
brengt de verpleegkundige u terug naar de dagbehandeling. Afhankelijke van hoe
u zich voelt kunt u dezelfde dag naar huis.
Na de operatie krijgt u de strakke onderbroek aan. Deze draagt u tijdens de
eerste dagen dag en nacht.
De verbandgazen waarmee de balzak eventueel is ingepakt moet u twee dagen
laten zitten, hierna kunt u het verband verwijderen en mag u weer douchen. Na
zeven dagen is zwemmen meestal weer mogelijk.
De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u
meestal het beste wat u wel en niet kunt. vaak is er na de operatie een zwelling
rondom de zaadbal, die pas geleidelijk uit zichzelf verdwijnt.
Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog.

Complicaties
Naast de algemene complicaties na een operatie als trombose en nabloeding, kan
bij deze operatie een aantal andere complicaties optreden, namelijk:
 een bloeduitstorting;
 veel pijn in het wondgebied;
 een infectie;
 Een blauwverkleuring van de wond komt geregeld voor en behoeft geen
verdere behandeling.
 Bij 1-2% komt de hydrocele terug. Na een spermatocele operatie is het
mogelijk dat een nieuwe spermatocele ontstaat.
 De bijbal is verantwoordelijk voor transport van zaadcellen tussen zaadbal en
prostaat. Het is mogelijk dat een operatie aan de bijbal, zoals bij een
spermatocele (niet bij een hydrocele), een afsluiting van dit transportsysteem
veroorzaakt. Dit kan een sterilisatie veroorzaken aan de geopereerde zijde.
Daarom zijn wij terughoudend met de behandeling van spermatocele als er een
kinderwens is. Bij een hydrocele operatie bestaat dit risico niet.

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 het secretariaat
 0187-607190.
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Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli urologie, te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur,  0187 60 71 90.
Buiten kantoortijden met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.
©

Deze folder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor
Urologie. De tekst is aangepast aan de situatie van Het Van Weel-Bethesda
ziekenhuis.
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.
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