Adviezen na een
operatie aan het
scrotum

U heeft een operatie aan de balzak (scrotum) ondergaan. Het is
belangrijk dat u na de operatie een aantal adviezen opvolgt om
de kans op complicaties te verminderen. De adviezen staan in
deze folder vermeld.

De adviezen:
•
•
•
•

Sport in de eerste week niet en vermijd zware lichamelijke inspanningen.
Ga de eerste week niet in bad of zwemmen.
Als u weinig pijnklachten heeft, kunt u direct weer gaan werken.
Draag gedurende één week een strakke onderbroek, ook ’s nachts.
Hiermee vermindert u de kans op zwelling en geeft u steun aan de
gevoelige balzak.
• Autorijden is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u uw polis
erop na te kijken.

Wondverzorging
Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting. Dit is normaal. Blauwe
verkleuring en zwelling van de wond komen geregeld voor. Dit trekt vanzelf
weg. De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven niet verwijderd te worden.
Laat de verbandgazen er één dag opzitten. Als er vocht uit de wond komt,
kunt u er zo nodig een droog gaasje opdoen. Dit is verkrijgbaar bij de
drogist of apotheek.

Pijn
Als de operatiewond nog pijnlijk is, mag u vier keer per dag twee tabletten
500 mg paracetamol slikken. Als u ouder dan 70 jaar oud bent, dan mag u
maximaal drie keer per dag twee tabletten 500 mg paracetamol innemen.

Controleafspraak
U krijgt een afspraak bij een uroloog. Dit is niet altijd de uroloog die u
geopereerd heeft.

Klachten en complicaties
Ervaart u klachten of maakt u zich zorgen? Op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie via
telefoonnummer 088 979 41 44.
De eerste 48 uur na ontslag neemt u bij vragen die niet kunnen wachten tot
de volgende werkdag contact op met de verpleegafdeling waar u gelegen
heeft:
• Afdeling Chirurgie Groen 1: 088 979 44 10
• Afdeling Chirurgie Oranje 1: 088 979 44 25
Beide afdelingen zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Wanneer u Spoedeisende Hulp nodig heeft, kunt u terecht in HMC Bronovo
of in HMC Westeinde. De contactgegevens zijn:
• SEH HMC Bronovo: 088 979 44 45
• SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80
Wij adviseren u meteen contact op te nemen met het ziekenhuis als:
• u koorts heeft boven 38,5˚C of langer dan 24 uur 38,0˚C koorts;
• u hevige pijn heeft die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers;
• de zwelling niet vermindert.

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

NR. H0720-NL November 2018

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

