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Vastzetten teelbal(len) (orchidopexie) 

 
Binnenkort ondergaat u een operatie voor 
het vastzetten van één of beide teelballen in 
uw balzak. Dit wordt ‘orchidopexie’ 
genoemd.  
 
In deze folder informeren wij u alvast over de 
gang van zaken rondom de operatie, zodat u 
zich goed kunt voorbereiden. In 
Opnameboekje dat u eerder hebt 
ontvangen, vindt u algemene informatie over 
ons ziekenhuis. In de folder Verpleegafdeling 

Urologie vindt u specifieke informatie over 
onze afdeling. U krijgt deze folder op de dag 
van uw opname. 

Deze folder komt natuurlijk niet in plaats van 
een gesprek met uw arts. Deze is 
vanzelfsprekend graag bereid om u uitleg te 
geven en op uw vragen in te gaan. 

Voorbereiding thuis en in het ziekenhuis 

Indien nodig scheert u thuis 5-7 dagen voor 
de operatie het gebied van én rond uw 
balzak en penis.  
U neemt een strakke onderbroek mee naar 
het ziekenhuis omdat het gebied rond de 
teelballen wat opgezet kan zijn na de 
operatie. Een strakke onderbroek kan dan 
extra steun geven. Voor nuchter beleid zie 
folder Anesthesiologie 
 
Opname Kort Verblijf Afdeling of 

Dagbehandelcentrum 

U wordt opgenomen op de Kort Verblijf 
afdeling of Dagbehandelcentrum. U kunt zich 
bij de hoofdingang van het ziekenhuis 
melden (bij de balie). U wordt dan naar de 
afdeling gebracht. 
Een verpleegkundige informeert u daar over 
de gang van zaken op de afdeling. 
 

De verpleegkundige bereidt u voor op de 
operatie.  
 

De operatie 

Als u aan de beurt bent, wordt u naar de 
operatieafdeling gebracht. U ontmoet hier 
de anesthesist (narcose-arts). Dat kan een 
andere anesthesist zijn dan degene die u op 
het pre-operatief spreekuur heeft gesproken. 
Door middel van een kleine snee in de balzak 
wordt één (of beide) teelbal(len) vastgezet in 
de balzak. Gemiddeld duurt de operatie een 
half uur.  
Na de operatie gaat u korte tijd naar de 
uitslaapkamer. Als u weer voldoende bij 
kennis bent en de controles van onder 
andere bloeddruk en pols goed zijn, kunt u 
terug naar de Kortverblijf Afdeling. 
 
Uw herstel 

Direct bij terugkomst op de afdeling krijgt u 
de strakke onderbroek aan (die u heeft 
meegenomen). Dit om zwelling te 
voorkomen. De balzak kan namelijk wat 
zwellen door een bloeduitstorting. 
Het kan zijn dat een drain (slangetje) in het 
wondgebied is geplaatst om wondvocht af 
te voeren. Deze wordt in overleg met de arts 
verwijderd. 
 
De hechtingen in uw balzak zijn oplosbaar, u 
hoeft hier dus niet voor terug te komen. 
 
U blijft op de afdeling totdat u naar huis mag 
(uw ontslag). De arts heeft met de 
verpleegkundige afgesproken welke 
medicijnen u tegen de pijn kunt krijgen. Blijft u 
ondanks deze medicijnen pijn houden, geeft 
u dat dan door aan een verpleegkundige. Zij 
geeft u in overleg met de arts dan extra of 
andere medicijnen. 



 
Het ontslag 

Op de dag van uw operatie kunt u aan het 
einde van de middag of het begin van de 
avond weer naar huis. 
U krijgt mogelijk recepten mee en we maken 
een controleafspraak op de polikliniek. 
  
Risico’s en complicaties 

Geen enkele operatie is zonder risico, maar 
bij deze ingreep is de kans op complicaties 
zeer gering. Door een narcose kan 
bijvoorbeeld longontsteking of trombose (een 
bloedprop) van de aders in de benen 
voorkomen. Uw arts kan u hier meer over 
vertellen. 
  
De eerste periode na uw operatie kan er 
rondom het operatiegebied een lichte 
zwelling en bloeduitstorting voorkomen. 
U kunt het beste dag en nacht steunend 
ondergoed dragen om dit te voorkomen.  
U bepaalt zelf hoe lang dit nodig is. 
 

Verhinderd 

Als u door ziekte of andere omstandigheden 
bent verhinderd, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan het klant contact 
centrum van de polikliniek Urologie: (0182) 50 
50 01. We kunnen dan een andere patiënt 
helpen. 
 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website www.ghz.nl. Ook 
kunt u hiervoor bellen naar (0182) 50 50 50. 
 
Vragen over de operatie of behandeling 

Misschien heeft u na het lezen van deze 
folder nog vragen over de operatie. Belt u 
ons daarvoor gerust, polikliniek Urologie, 
locatie Gouda. 
Ook voor problemen of klachten kunt u 
bellen: (0182) 50 55 70 van 09.00-10.00 en 
13.30-14.30 uur.  
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