Orchidectomie

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een
operatie waarbij een of twee testikels worden verwijderd.
Deze folder geeft u algemene informatie over de operatie.
Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan kunt u die altijd
stellen aan de specialist of aan de verpleegkundige.
De vooronderzoeken worden poliklinisch gedaan. Ook gaat u voor
de opname naar de anesthesist en u brengt een bezoek aan de
verpleegafdeling voor het verpleegkundig spreekuur.

Orchidectomie
Een orchidectomie is het verwijderen van 1 of beide testikels.
Een orchidectomie wordt uitgevoerd bij patiënten die een tumor hebben
in 1 of beide testikels. De tumor kan goedaardig of kwaadaardig zijn. bij
prostaatkanker wordt soms een dubbelzijdige orchidectomie gedaan om het
ziekteproces te vertragen De ingreep vindt plaats via de lies of het scrotum.
De operatie duurt gemiddeld een half uur.
Opnameduur: 1-2 dagen of dagbehandeling

De opname
De dag voor/van de operatie wordt u opgenomen. Uw pols, bloeddruk, en
temperatuur worden gemeten.

De operatie
Op de dag van operatie blijft u vanaf 0.00 nuchter. Kort voor het
operatietijdstip krijgt de verpleegkundige bericht van de operatiekamer
dat u naar de voorbereidingskamer gebracht mag worden. Daar krijgt u
voorbereiding op de narcose of ruggenprik en een infuus. Na de operatie
gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als de controles zoals
bloeddruk en ademhaling in orde blijken gaat u terug naar uw eigen kamer.
U hebt een infuus.
U krijgt eerst wat te drinken en , als dit goed gaat, later wat te eten.

Na de operatie
U wordt indien nodig geholpen met de verzorging. U mag snel het bed uit,
waarbij u zonodig hulp krijgt.

Ontslag
U komt na 1 tot 2 weken op de polikliniek terug.
Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
Telefoonnummer van de polikliniek Urologie
HMC Antoniushove: 088 979 43 90
HMC Westeinde: 		
088 979 24 05

Leefregels
Voor extra steun kunt u een strakke onderbroek dragen.
Zie ook:
www.nvu.nl
www.urolog.nl

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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