Kindergeneeskunde

Orchidopexie (het plaatsen van de zaadbal
(testikel) in de balzak (scrotum)
Inleiding
In overleg met de behandelend kinderuroloog van uw kind heeft u besloten om uw
kind een orchidopexie te laten ondergaan. Een orchidopexie is een ingreep waarbij
één of beide balletjes vastgezet worden in het balzakje. Dit is nodig als het balletje
niet uit zichzelf goed is ingedaald. De kinderuroloog heeft met u besproken op
welke wijze de operatie plaats vindt De ingreep wordt uitgevoerd door de
behandelend kinderuroloog in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te
Winterswijk.
Deze folder bevat informatie over de ingreep en de zorg die uw kind daarna thuis
nog nodig heeft. Informatie over de kinderafdeling en de opname vindt u in de
folder “Dagopname op de kinderafdeling”. Heeft u na het lezen van deze folders
nog vragen dan kunt u terecht bij de verpleegkundige van de kinderafdeling.
Opname
Voor de opname wordt uw kind gezien op het pré-operatief spreekuur door de
anesthesioloog. Deze beoordeelt of uw kind gezond is en/of medicijnen gebruikt en
bespreekt met u de narcose. Uw kind wordt daarna op de opnamelijst geplaatst
voor de ingreep en u krijgt een week tevoren bericht van het opnamebureau
wanneer uw kind aan de beurt is. Uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling
van het SKB.
Waarom deze ingreep.
Bij sommige jongens zijn de zaadballetjes (of een van beide zaadballetjes) bij de
geboorte niet goed ingedaald.
De zaadballetjes zitten dan niet in het balzakje maar in de lies, of in de buik. De
operatie die nodig is om een zaadbal in de balzak te brengen heet orchidopexie.
Tijdens de operatie maakt de uroloog een sneetje in de lies en onder in de balzak.
Via deze sneetjes wordt de zaadbal opgezocht, losgemaakt en vastgezet in de
balzak.
Bij een NS Testis (niet scrotale Testis) wordt ook vaak een liesbreuk aangetroffen,
deze wordt dan gelijktijdig behandeld (herniotomie).
Opnameduur
De opname duurt meestal één dag, afhankelijk van het herstel van uw kind.
Nadat uw kind geplast heeft en de conditie van het kind goed is mag hij naar de
middagvisite al weer naar huis.
Pijnbestrijding
Het streven is dat uw kind na de operatie zo min mogelijk pijn heeft. Daarom krijgt
uw kind paracetamol zetpillen. De mate van pijn wordt bijgehouden op een
pijnscorelijst.
Geeft uw kind, ondanks de pijnmedicatie, nog steeds pijn aan dan kan in overleg
met de anesthesioloog extra medicatie worden gegeven.
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Nazorg.
• ’s Avonds na operatie een lichte maaltijd aanbieden in verband met mogelijke
misselijkheid na de narcose. Geleidelijk over op normaal eten.
• Na ongeveer 2 à 3 dagen mag uw kind weer naar buiten en naar school/
peuterspeelzaal.
• De eerste 2 weken mag uw kind niet sporten, fietsen gymmen en zwemmen.
• Gedurende 5 dagen mag het niet in bad, wel mag het kortdurend douchen.
Daarna de wond goed droogdeppen en drooghouden. Eventueel de luiers
vaker verwisselen.
Hechtingen
Uw kind heeft meestal oplosbare hechtingen en/of steristrips. U mag de steristrips
na 1 week verwijderen.
Paracetamol
Het kan zijn dat uw kind de eerste dagen na de ingreep nog pijn heeft. Daarom is
het belangrijk dat u uw kind regelmatig paracetamol geeft. De dosering afhankelijk
van het lichaamsgewicht:
10-15 kg: zetpil 120 mg. max 4x daags of siroop volgens de gebruiksaanwijzing.
15-25 kg: zetpil 240 mg. max 4x daags of siroop volgens de gebruiksaanwijzing.
25-50 kg: zetpil 500 mg. max. 4x daags of tablet 250-500mg max 6x daags
Complicaties
Wij adviseren u contact op te nemen met de kinderafdeling
(telefoon 0543 54 44 95) wanneer:
• uw kind koorts krijgt
• uw kind veel bloed verliest
• uw kind plotseling hevige pijn krijgt
• bij zwelling/roodheid van de huid
Bij één van deze klachten kunt u in overleg met de arts of verpleegkundige
bekijken hoe u uw kind het beste kunt verzorgen. Zo nodig wordt de geplande
afspraak voor controle op de polikliniek vervroegd.
Controle afspraak
Ongeveer vier tot zes weken na ontslag wordt uw kind verwacht voor controle bij
de kinderarts en/of kinderuroloog.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder
heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de
folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling
en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden
op: www.skbwinterswijk.nl
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