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Geachte Heer, 

 

 

 
U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen voor een heelkundige ingreep van de 

urinewegen, meer bepaald een varicocoele-correctie. Dit is het corrigeren van een spatader in de 

balzak. 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 wenst u 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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Wat is een varicocoele ? 
Een varicocoele of spatader is een kluwen van bloedvaten, meestal boven de linker teelbal. Zeldzaam 

komt dit ook voor aan de rechter teelbal. Bij u is deze ader te wijd en te kronkelig. Er is sprake van een 

soort spatader van de teelbal. Een varicocoele kan pijn en een zwaar gevoel in de balzak veroorzaken. 

Ten gevolge van een te hoge temperatuur kan de vruchtbaarheid verminderen. Omwille van de kans 

op verminderde vruchtbaarheid op latere leeftijd wordt een varicocoele systematisch opgespoord bij 

het schoolonderzoek. Het is een aandoening die bij 15% van de 10- tot 17-jarigen voorkomt. 

 
 

    NORMAAL         VARICOCOELE LINKS 

 
Wat is een varicocoele-correctie ? 
De correctie van de varicocoele gebeurt door middel van retrograde embolisatie. De vena spermatica 

(dit is de ader die het bloed van het scrotum afvoert) wordt geëmboliseerd of afgesloten. Het doel van 

de behandeling is de klachten te verhelpen door de afwijkende ader(s) af te sluiten.  

 

Gevolgen van een spatader in de balzak 
Op kinderleeftijd heeft een spatader in de balzak of varicocoele geen gevolgen, maar de problemen 

kunnen zich voordoen op volwassen leeftijd. 

Het gevolg van een spatader is dat de temperatuur stijgt in de balzak. Dit is niet gunstig voor de 

productie van zaadcellen. Ideaal is een temperatuur die ongeveer 2°C lager is dan de 

lichaamstemperatuur. De zaadballen zijn juist buiten de buik in de balzak gelegen om te kunnen 

afkoelen. Een spatader doet dus de temperatuur in de balzak stijgen en heeft dus invloed op de zaadbal 

functie en de bijbal functie. De zaadcelproductie neemt af en de uitrijping van zaadcellen in de bijbal is 

verminderd. Als een man over ruim voldoende zaadcelproductie beschikt heeft dit niet direct gevolgen 

voor zijn vruchtbaarheid. Bij mannen met een lagere productie zal een spatader wel invloed hebben en 

kunnen leiden tot het uitblijven van een zwangerschap.  
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Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de 

opnamedienst voor een dagopname. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart en SIS-kaart  mee. Neem 

ook al uw thuismedicatie in verpakking en medicatielijst mee zodat we de juiste informatie hebben 

omtrent dosis en toedieningswijze. 

In principe neemt u tijdens de hospitalisatie enkel de medicatie die u ontvangt van de 

verpleegkundige. De thuismedicatie kan gewijzigd zijn. Soms kan het gebeuren dat de verpleegkundige 

de thuismedicatie opvraagt. Vergeet ze dan niet op te halen bij ontslag. 

 

Preoperatieve onderzoeken 
Na overleg met de uroloog moeten bepaalde geneesmiddelen die aspirine bevatten of andere 

bloedverdunnende medicatie gestopt worden! Hoe lang en of u in de plaats een vervangmiddel krijgt 

(onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

Afhankelijk van uw leeftijd en op doktersadvies moet u een aantal preoperatieve onderzoeken 

ondergaan. Dit kan reeds gebeurd zijn vooraleer u in het ziekenhuis werd opgenomen. Deze resultaten 

moet u zeker meebrengen naar het ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, zullen deze onderzoeken in 

het ziekenhuis, voorafgaand aan de operatie, nog uitgevoerd worden. 

Meestal worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 een bloedafname (door een prik in een ader van de arm); 

 een RX Thorax: dit zijn röntgenopnames van de longen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en is 

volledig pijnloos; 

 een E.C.G. of elektrocardiogram: dit is een film van het hart, die ons informatie geeft over de 

werking van uw hartspier. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is volledig pijnloos. 

 

De ochtend van de ingreep 
Bij opname in het dagziekenhuis worden de temperatuur, bloeddruk en pols gecontroleerd. 

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

Let erop dat u zeker nuchter bent vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter 

zijn betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal U gevraagd worden: 

 te wateren; 

 juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele tandprothese,… te verwijderen; 

 een operatiehemd aan te trekken. 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de 

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

verdoving. 
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Daarna brengt men u naar de operatiezaal. In de operatiezaal wordt eerst een infuusleiding (= baxter) 

in de arm geplaatst. 

 

Verloop van de ingreep 
Duur van de ingreep 

U bent een hele tijd weg van uw kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die u na de operatie 

doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt ongeveer 45 à 60 minuten. 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt meestal onder volledige narcose, maar kan ook via ruggenprik. De beslissing 

gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij volledige verdoving wordt u volledig in slaap gedaan. De 

ingreep kan ook gebeuren onder gedeeltelijke verdoving (spinale verdoving of ruggenprik). Tussen 

twee wervels wordt er een fijn naaldje ingebracht tot in de ruimte onder het ruggenmerg. Langs dit 

naaldje wordt de lokale verdoving ingespoten. Uw zitvlak en voeten worden warm en na enkele 

minuten voelt u niets meer in uw onderlichaam en benen. Daarna mag u gaan liggen op de rug. De 

operatiestreek wordt ontsmet en steriel afgedekt. 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

Om de ingreep goed te kunnen verrichten ligt u met ontbloot onderlichaam op de operatietafel. De 

insnede of incisie zal gebeuren ter hoogte van de balzak (meestal) links, waarna het spataderkluwen 

wordt vrijgemaakt. Uit het kluwen wordt een verdikte ader opgezocht. Onder radiografische controle 

wordt deze spatader dicht gescleroseerd met een speciaal product (Ethoxysclerol®). Dit product 

veroorzaakt een plaatselijke schrompeling van de ader, waardoor een volledige afsluiting ontstaat. 

Tijdens het onderzoek wordt een jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten en worden er 

röntgenopnamen gemaakt. De insnede ter hoogte van de balzak wordt gehecht met resorbeerbare 

hechtingen. Deze hechtingen resorberen meestal na 2 à 3 weken en moeten dus nadien niet 

verwijderd worden.  

Soms is het lastig om de spatader te bereiken en kan de procedure daarom langer duren.  

 

Complicaties 
Uw behandelend arts heeft de geringe kans op complicaties afgewogen tegen het te verwachten nut 

van de behandeling. Een embolisatie van de vena spermatica is een veilige ingreep en verloopt meestal 

zonder problemen. Een enkele keer treden er bijverschijnselen (complicaties) op.  

Complicaties die kunnen voorkomen zijn: 

• In de balzak, waar de katheter wordt ingebracht kan in enkele gevallen een bloeduitstorting of 

een ontsteking ontstaan ten gevolge van de behandeling.  

• Sommige patiënten (1 op 10) krijgen rugpijn na de behandeling, dat kan ongeveer twee dagen 

aanhouden. Indien u hier last van heeft, kunt u hier pijnstillers tegen gebruiken.   

• Er kan ook zwelling van de balzak na de operatie optreden door ophoping van lymfevocht. 
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• In een klein aantal gevallen (minder dan 1 %), komt een deel van de contrastvloeistof buiten 

het bloedvat terecht. Dit heeft meestal geen ernstige gevolgen. Bij een klein aantal patiënten 

(minder dan 1 %) treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat 

uit niezen of het ontstaan van netelroos (huidirritatie). Meestal is hiervoor geen verdere 

behandeling nodig.  

• In zeer zeldzame gevallen kan de bloedtoevoer naar de teelbal beschadigd worden met een 

verminderde doorbloeding tot gevolg. 

 

Nazorg 
Onmiddellijk na de ingreep 

Als u van het operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft u nog een infuusleiding in de arm, 

waarlangs op vraag, pijnmedicatie kan toegediend worden. 

 

Uw thuismedicatie mag u na de operatie terug verder nemen. Eén grote uitzondering is de 

bloedverdunner. Na 1 week mag u die terug innemen.  

 

Op de wonde ter hoogte van de balzak is een steunverband aangebracht, dat ’s avonds vóór het ontslag 

wordt verwijderd. Het is erg belangrijk dat u nadien een spannende onderbroek draagt om zwelling te 

vermijden. 

Een ijszak kan eventueel bijkomend worden aangebracht om zwelling te voorkomen.  

  

’s Middags komt de uroloog nog eerst bij u langs voor controle van de wonde en de algemene toestand. 

Daarna mag u naar huis vertrekken. U moet steeds door iemand afgehaald worden aan het ziekenhuis; 

zelf besturen van de wagen is niet toegestaan. 

 

Uw arts zal u eventueel een pijnstiller voorschrijven voor na de ingreep. 

 

Verder verloop 

De eerste weken na de ingreep kan de balzak nog behoorlijk opgezet zijn. Dit komt door reactieve 

zwelling. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Ook een blauwe of donkere verkleuring van de 

balzak is normaal. Dit verdwijnt vanzelf. 

 

De hechtingen die werden geplaatst zijn oplosbaar en moeten niet verwijderd worden. Na enkele 

dagen gaat u best naar uw huisarts voor controle van de wonde. 

Een steunende, elastische onderbroek dragen is aan te bevelen. De eerste twee weken is baden af te 

raden (tot de hechtingen verdwenen zijn), douchen is wel toegelaten. 
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Tot een 3 à 4-tal weken na de ingreep (tot alle hechtingen verdwenen zijn) gaat u best niet  zwemmen 

en beoefent u geen sportactiviteiten. Ook een lang bad nemen is in die periode af te raden, douchen is 

wel toegelaten. 

 

Ongeveer een maand na de ingreep wordt u verwacht voor een controle raadpleging bij de uroloog. 

 

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

• kaartje met afspraak voor de controleraadpleging (na een 4-tal weken); 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw arts. Er kan 

dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien 

u verkouden bent, griep of koorts heeft, 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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