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Geachte Heer,  

Geachte Mevrouw, 

 

 
 

Uw zoontje wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen op de dienst Urologie voor een 

heelkundige ingreep van de urinewegen, meer bepaald een orchidopexie of cryptorchidie-correctie. 

Dit is het vastzetten van een niet-ingedaalde teelbal. De uroloog heeft u de redenen voor deze ingreep 

uitgelegd. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van het verblijf in het ziekenhuis en 

bijzonderheden met betrekking tot deze heelkundige ingreep. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 

 

 

 
 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wensen u en uw zoontje een zo 

aangenaam mogelijk verblijf in het ziekenhuis. 

 

 
 

 
 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Algemeen 
Een normale jongen of man heeft twee testikels. Zij bevinden zich in de balzak (scrotum). Deze 

testikels (teelballen) ontwikkelen zich bij jongetjes tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een 

maand voor de geboorte moeten ze via de lies in de balzak ingedaald zijn. Normaal gesproken heeft 

een jongetje bij de geboorte deze beide teelballetjes in zijn balzak. Deze positie buiten het lichaam 

maakt ze kwetsbaarder, maar is absoluut noodzakelijk voor een goede spermaproductie. Hiervoor is 

een temperatuur van ongeveer één graad Celsius onder de normale lichaamstemperatuur vereist. Om 

die reden moeten niet-ingedaalde teelballen best voor de puberteit met een kleine ingreep tot in het 

scrotum worden gebracht. Bij ongeveer twee à drie procent van de jongens zijn direct na de geboorte 

één of beide teelballen nog niet ingedaald in de balzak. Vaak treedt alsnog een spontane indaling op in 

het eerste levensjaar.  

De oorzaak van dit probleem is niet bekend, maar vermoed wordt dat genetische factoren en milieu-

invloeden tijdens de zwangerschap een belangrijke rol spelen. De indaling is nodig voor de 

ontwikkeling en de productie van de zaadcellen, en dus voor de latere vruchtbaarheid. Een 

vroegtijdige operatie vergroot later de vruchtbaarheidskansen.  

 

Wat is een cryptorchidie ? 
Een cryptorchidie of cryptorchiede testis is een teelbal die niet 

ingedaald is in de balzak. Wanneer een teelbal zich niet in de 

balzak bevindt, onderscheiden we: 

 pendelballetje of retractiele testis 

Dit is een testikel die door middel van de cremasterreflex 

(een spierreflex) op- en afspringt tussen de lies en de 

balzak. Dit is niet abnormaal en verdwijnt normaal gezien 

bij de puberteit (en wordt dus niet geopereerd). 

 retentio testis of cryptorchidie 

Dit is een teelballetje dat nooit op zijn plaats in de balzak is 

geweest en bij onderzoek bevindt deze teelbal zich in het 

lieskanaal, maar kan niet naar de balzak worden 

gemanipuleerd. Soms kan  de testikel niet gevoeld, noch 

echografisch worden gelokaliseerd in het lieskanaal en 

bevindt zich waarschijnlijk in de buik. In deze gevallen 

wordt meestal overgegaan tot operatie. 
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Wat is een orchidopexie ? 
De operatie die nodig is om een niet-ingedaalde teelbal in de balzak te brengen heet orchidopexie. 

Tijdens deze operatie wordt de teelbal naar de normale locatie in de balzak gebracht en wordt 

vastgezet. Deze operatie gebeurt best voor het einde van het tweede levensjaar.  

 

Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur met uw zoontje naar het ziekenhuis en u laat hem inschrijven 

aan de opnamedienst voor een dagopname. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart en zijn SIS-kaart  

mee.  

 

De ochtend van de ingreep 
Bij opname op de dienst daghospitaal of pediatrie wordt de temperatuur van uw zoontje 

gecontroleerd. 

Zo nodig wordt de schaamstreek geschoren. Dit is volledig pijnloos. 

Let erop dat uw zoontje zeker nuchter is vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die hij zal krijgen. 

Nuchter zijn betekent niet eten en niet drinken. 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal hem gevraagd worden: 

 te wateren; 

 uurwerk, bril, lenzen,… te verwijderen; 

 een operatiehemd aan te trekken. 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de 

operatiezaal en bezorgt hem eventueel een licht kalmerend geneesmiddel, als voorbereiding op de 

verdoving. 

Daarna wordt uw zoontje naar de operatiezaal gebracht. U mag uw zoontje begeleiden tot in de 

voorbereidingsruimte. 

 

Verloop van ingreep  
Duur van de ingreep 

Uw zoontje zal een tijdje weg zijn van zijn kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die hij na de operatie 

doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt ongeveer één uur. 

Narcose of verdoving 

De narcose die uw zoontje zal  krijgen is een volledige verdoving. Hij wordt dus volledig in slaap 

gedaan. Afhankelijk van de leeftijd van uw zoontje gebeurt dit via een infuus of (meestal) via een 

masker. Nadien wordt de operatiestreek ontsmet en steriel afgedekt.   
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Wonde en gebruikte operatietechniek 

De chirurg maakt een insnede of incisie in de lies, opent het lieskanaal en zoekt het testikeltje op. 

Meestal vinden we naast de niet-ingedaalde teelbal ook een liesbreukje, wat het teelballetje als een 

rekker tegenhoudt. Deze liesbreuk wordt vrijgemaakt en mooi afgebonden. Het testikeltje wordt 

ontdaan van vergroeiingen tot hij vlot 

kan geplaatst worden in de balzak. 

Dan wordt er een insnede gemaakt in 

de balzak. De teelbal wordt dan via de 

lies naar beneden gebracht en 

gefixeerd aan het onderhuids weefsel. 

Het lieskanaal wordt dan terug 

gesloten. De bovenste insnede ter 

hoogte van de lies wordt onderhuids 

gehecht. De insnede ter hoogte van de 

balzak wordt gesloten met 

zelfoplosbare hechtingen. 

 

Nazorg 
Onmiddellijk na de ingreep 

U mag terug bij uw zoontje als hij in de ontwaakruimte wakker wordt. Als uw zoontje van het 

operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft hij nog een infuusleiding in de arm. Langs dit infuus kan 

uw zoontje pijnmedicatie toegediend krijgen. 

 

Op de wonden ter hoogte van de lies en de balzak is een verbandje aangebracht. 

  

’s Namiddags komt de uroloog nog eerst bij uw zoontje langs voor controle van de wonde en de 

algemene toestand. Daarna mag uw zoontje naar huis vertrekken. Best draagt hij een ruimzittende 

broek. De arts zal uw zoontje eventueel een pijnstiller voorschrijven voor na de ingreep. 

 

Verder verloop 

De hechtingen die werden geplaatst ter hoogte van de balzak zijn oplosbaar en moeten niet verwijderd 

worden. De hechting ter hoogte van de lies moet ongeveer een tiental dagen na de operatie verwijderd 

worden. U gaat hiervoor best bij uw huisarts langs. 

Er dient vermeden te worden dat de wondjes nat worden door al te natte luiers. Regelmatige 

verschoning is aangewezen.  
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Tot een drietal weken na de ingreep (tot alle hechtingen verdwenen zijn) laat u uw zoontje best niet 

gaan zwemmen en geen sportactiviteiten uitoefenen. Ook een lang bad nemen is in die periode af te 

raden, douchen is wel toegelaten. 

 

Ongeveer een maand na de ingreep wordt uw zoontje verwacht voor een controle raadpleging bij de 

uroloog 

 

Complicaties 
Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-roodachtig uitziet. Ook 

lichte koorts tot 38,5°C in het begin is normaal. 

Er kan een nabloeding optreden, die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de hechting. 

Normaal verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet nodig. 

Heel uitzonderlijk treden er problemen op met de wondgenezing. Deze uiten zich onder de vorm van 

een wondinfectie of een abces.  

Bij problemen kan u steeds contact opnemen met het ziekenhuis. De raadpleging urologie is te 

bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. ’s Avonds en in het weekend kan u 

contact opnemen met de afdeling Spoedgevallen. 

 

Hoewel de operatie met veel omzichtigheid gebeurt, kan het toch voorkomen dat ondanks de operatie, 

de normale ontwikkeling van de teelbal uitblijft of dat de structuur van de zaadleider teveel 

beschadiging vertoont voor een normale ontwikkeling. Deze verwikkelingen worden niet door de 

operatie veroorzaakt, maar ze zijn te wijten aan een verkeerde ontwikkeling van deze structuren 

wanneer ze nog in de buik aanwezig waren. 

 

Ontslag uit het ziekenhuis 
Ga na of u, bij het ontslag uit het dagziekenhuis of de dienst pediatrie, over de volgende informatie 

beschikt: 

• kaartje met afspraak voor de controleraadpleging (na een viertal weken); 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 
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Verhinderd 
Als uw zoontje verhinderd is voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw arts. 

Er kan dan iemand anders in zijn plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. 

Indien hij verkouden is, griep heeft of koorts, kan het zijn dat de operatie uitgesteld moet worden. 

Neem in dit geval ook even contact op met de raadpleging voor overleg. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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