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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 vaso-

vasostomie. Dit is het herstel of ongedaan maken van een vroegere 

sterilisatie. 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 vaso-vasostomie ? 
Een vaso-vasostomie is de hersteloperatie na een vasectomie of na een 

sterilisatie bij de man. Deze ingreep wordt uitgevoerd wanneer de 

patiënt uitdrukkelijk wenst dat de vroegere sterilisatie ongedaan 

gemaakt wordt. Hierdoor wordt de patiënt weer vruchtbaar. 

 

Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat 

zich inschrijven aan de opnamedienst. 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. 
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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 op de verpleegafdeling worden de temperatuur, bloeddruk 

en pols gecontroleerd. 

Zo nodig wordt de schaamstreek geschoren. Dit kan (bij voorkeur) 

door u of uw partner kort vooraf thuis reeds gebeuren.  

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; 
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 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. 

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 1.5 uur. 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt altijd onder volledige narcose. U wordt volledig in 

slaap gedaan. 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. Terwijl u 

onder narcose bent, zal de chirurg een insnede maken 

in de linker- en rechterzijde van de balzak (scrotum). 

Aan beide zijden worden de twee uiteinden van de 

zaadstreng opgezocht en vrijgemaakt. De twee 

uiteinden van de zaadstreng worden van alle 
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littekenweefsel ontdaan. De zaadleider wordt dan aan beide zijden 

getest op doorgankelijkheid. Wanneer er tijdens de ingreep een 

witachtig vocht (= zaadvocht) uit het uiteinde van de zaadstreng aan de 

teelbalzijde gezien wordt, is dit doorgaans een gunstig teken. Wanneer 

er geen of eerder geelbruin vocht wordt opgemerkt aan de zijde van de 

teelbal, heeft dit eerder een ongunstige prognose voor de 

vruchtbaarheid nadien. 

Onder de operatiemicroscoop worden nu de uiteinden terug aan elkaar 

gezet met zeer dunne hechtingen die met het blote oog nauwelijks 

zichtbaar zijn. De wonde wordt daarna gesloten met resorbeerbare 

hechtingen, die spontaan verdwijnen. 

 

Complicaties 
Een vaso-vasostomie is een veilige operatie. Complicaties komen 

zelden voor. De onderstaande complicaties kunnen voorkomen na een 

vaso-vasostomie. 

Complicaties waarbij u kunt afwachten: 

• Huidverkleuring; 

• Hechtdraad steekt uit de wond; 

• Er komt een beetje vocht uit de wond; 

• De randen van de wond sluiten niet goed tegen elkaar aan 

(wijken). 

Complicaties waarbij u contact op moet nemen met het ziekenhuis: 

• Nabloeding: Tijdens de operatie kan een bloedvat geraakt 

worden, waardoor een inwendige bloeding optreedt. Het 

scrotum zet op en mogelijk komt er wat bloed uit de wonde. Bij 
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een ernstige nabloeding kan pijn optreden. Dit kan tot enkele 

weken voor ongemak zorgen. Een heringreep is meestal niet 

nodig. 

• Een wondinfectie komt niet vaak voor. De wonde wordt pijnlijk 

en zwelt wat op en er kan wat vochtafscheiding te zien zijn. 

Bovendien kan er koorts optreden. Als een infectie optreedt 

kan deze worden behandeld met een antibioticakuur en enkele 

weken rust. 

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 kunt u contact 

opnemen met de afdeling Spoedgevallen. 

 

Nazorg 
Terug op de afdeling 

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

infuusleiding in de arm waarlangs, pijnmedicatie kan toegediend 

worden.  

 

U moet na de operatie best zo lang mogelijk in bed blijven. Dit is nodig 

omdat de verbinding (anastomose) tussen de uiteinden van de 

zaadleiders is gebeurd met een zeer dunne hechtingsdraad, die dan ook  

zeer breekbaar is.  

 

Ter hoogte van de balzak is een stevig absorberend drukverband 

aangebracht, dat  de volgende dag pas wordt verwijderd. Het is erg 
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belangrijk om nadien een spannende onderbroek te dragen om 

zwelling te vermijden. 

 

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

uitzondering is de bloedverdunner. Na 1 week mag u die terug 

innemen. 

 

Dagelijks komt de uroloog bij u langs voor controle van de wonde en de 

algemene toestand. Na twee dagen mag u naar huis vertrekken.  

 

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. 

 

Zoals reeds werd vermeld zijn de hechtingen die werden geplaatst zeer 

dun en dus zeer fragiel. Na de ingreep is het bijgevolg erg belangrijk om 

het kalm aan te doen en zware inspanningen te vermijden gedurende 

de eerste dagen. Dit is nodig om de nieuwe verbinding van de 

zaadleider de kans te geven te herstellen. 

 

De hechtingen die ter hoogte van de balzak werden geplaatst zijn 

oplosbaar en moeten niet verwijderd worden. Na enkele dagen gaat u 

best naar uw huisarts voor controle van de wonde. 
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Een steunende, elastische onderbroek dragen is aan te bevelen. De 

eerste twee weken is baden af te raden, douchen is wel toegelaten. 

 

Uw arts zal u eventueel een pijnstiller voorschrijven voor na de 

ingreep. 

De uroloog zal u bijkomende medicatie voorschrijven om de 

spermakwaliteit te verbeteren. Hiervan ziet u resultaat na 4 maanden 

inname van de medicatie (Qualisperm® en Linusit®). 

 

Ontslag uit het ziekenhuis 
Adviezen voor thuis 

 Gedurende enkele dagen moet u zoveel mogelijk bedrust 

houden. Zo voorkomt u dat het scrotum teveel beweegt.  

 De eerste twee weken mag u geen geslachtsgemeenschap 

hebben. 

 De eerste vier weken mag u niet sporten of aan intensieve 

lichaamsbeweging doen. 

 De eerste twee weken mag u niet baden en zwemmen. Douchen 

mag wel. 

 We raden u aan de eerste twee weken een strakke onderbroek 

of zwembroek te dragen, die uw balzak goed ondersteunt. 

 

Ga na of u, bij het ontslag uit het ziekenhuis, over de volgende 

informatie beschikt: 

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

weken); 
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• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 

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

 

 

Wat mag u verwachten ? 
De kans dat deze ingreep technisch lukt, moet als zeer groot 

beschouwd worden (80%). De kans dat u opnieuw een goede 

spermakwaliteit zal hebben, is uiteraard veel kleiner. Hoe langer de 

periode tussen de sterilisatie en de hersteloperatie, hoe kleiner de kans 

dat nog kwalitatief goede zaadcellen zullen aangetroffen worden in het 

sperma. Ongeveer tien jaar na de sterilisatie ingreep worden zo goed 

als geen kwalitatief goede zaadcellen meer teruggevonden. 

De aanwezigheid van zaadcellen in het sperma betekent nog niet dat 

uw partner zwanger zal worden. We vermelden dat de kwaliteit van 

het sperma sterk kan wisselen en ook dat rekening moet gehouden 

worden met eventuele problemen bij uw partner. 

Een controle van de spermakwaliteit wordt voorzien na drie à vier 

maanden. De producatie van een nieuwe zaadcel duurt 120 dagen. 

Bovendien is moet u het effect van de medicatie afwachten. Voor een 

controle van de spermakwaliteit maakt u vooraf een afspraak met het 

labo van het ziekenhuis om het staal binnen te brengen (in een potje 

dat u meekrijgt bij uw ontslag uit het ziekenhuis). 

 

Verhinderd 
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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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