Hydrocele
Zwelling van het
scrotum

In de balzak (het scrotum) kan een zwelling ontstaan, een
zogenaamde hydrocele. Dit is een goedaardige aandoening.
De uroloog kan in overleg met u besluiten de hydrocele
te verwijderen met een operatie. In deze folder wordt u
geïnformeerd over de aandoening en de operatie.

Een hydrocele
Een hydrocele is een goedaardige zwelling in het scrotum, gevuld met
vocht. Deze is vaak klein en pijnloos. Een hydrocele komt vaak voor en
behandeling is meestal niet nodig. Soms wordt een hydrocele zo groot
dat ze hinderlijk worden. U kunt dan besluiten deze operatief te laten
verwijderen.
Ontstaan
De zaadballen worden omgeven door een met vocht gevuld vlies. In dit
vlies kan de zaadbal zich bewegen. Soms neemt de hoeveelheid vocht rond
de bal sterk toe. Dit wordt een hydrocele genoemd. De oorzaak van een
hydrocele kan zijn een ongeval of infectie. Soms kan het een reactie zijn op
een gezwel of een ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk dat de oorzaak
van de hydrocele onderzocht wordt. Meestal is een lichamelijk onderzoek
door de arts voldoende, soms wordt een echo gemaakt. Soms is er geen
oorzaak voor het ontstaan van de hydrocele te vinden.

Voorbereiding
Medicijnen
Gebruikt u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling, zoals
bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal) en een aantal pijnstillers dan moet
u hier enkele dagen voor de operatie tijdelijk mee stoppen. Dit is op de
polikliniek met u besproken.

Preoperatief spreekuur
Praktische informatie over uw opname en de gang van zaken in het
ziekenhuis krijgt u tijdens het preoperatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur
heeft u een gesprek met de anesthesioloog, een arts die gespecialiseerd is
in het toedienen van de verdoving. Daarna ziet u een verpleegkundige en
een apotheker.
Nuchter zijn
U moet voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat u niets mag eten en
drinken. De anesthesioloog bespreekt met u vanaf hoe laat u niet meer mag
eten en drinken.
Strakke onderbroek
Direct na de operatie moet u strakke onderbroek dragen (geen boxershort).
Dit ondersteunt de balzak en voorkomt verdere zwelling. U neemt de
strakke onderbroek mee als u opgenomen wordt.

De operatie
De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Medewerkers van
de anesthesie zullen u hier ontvangen. U krijgt een infuus en het scrotum
wordt geschoren. De uroloog maakt een snee in de balzak. Via deze snee
wordt de bal en bijbal onderzocht en de hydrocele verwijderd. De wond
wordt met oplosbare hechtingen gehecht.
De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de operatie
Na de operatie wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. De
verpleegkundige geef u indien nodig medicijnen tegen de pijn. Als het
goed met u gaat mag u naar huis. Meestal is dit op dezelfde dag. U krijg bij
ontslag adviezen mee voor thuis.
Controle
Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een controleafspraak mee voor de
polikliniek Urologie.

Complicaties
Soms ontstaat er na de operatie een bloeduitstorting. Deze blauwe
verkleuring van de wond komt vaak voor. Dit hoeft niet behandeld te
worden. Bij overmatig pijn in het wondgebied of een infectie moet u contact
opnemen met de polikliniek Urologie. Bij 1 tot 2% van de patiënten komt de
hydrocele terug.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Urologie, van maandag tot en met vrijdag van
08.00 - 16.30 uur op telefoonnummer: 088 979 41 44.
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