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Binnenkort wordt uw zoon voor een dag opgenomen op de Kinderafdeling 
voor een operatie onder volledige verdoving van een niet-ingedaalde zaadbal. 
U meldt zich bij de vrijwilligers-balie in de centrale hal van Ziekenhuis Rivieren-
land, locatie Tiel. De gastvrouw of gastheer brengt u naar de verpleegafdeling.

In deze folder leest u over de operatie en hoe u uw zoon hierop kunt voorbe-
reiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met zijn 
uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als 
u vragen heeft. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN NIET-INGEDAALDE ZAADBAL?
De zaadballen ontwikkelen zich bij jongetjes tijdens de zwangerschap in de 
buik van de moeder. Meestal heeft een jongetje bij de geboorte beide zaadbal-
len in zijn balzak. De zaadballen zijn dan ‘ingedaald’. Maar soms blijft een zaad-
bal in de buik of de lies zitten (zie figuur 1). Het is belangrijk dat de zaadbal wel 
indaalt. Zowel voor de vruchtbaarheid als om later de kans op een tumor in de 
niet-ingedaalde zaadbal te verkleinen. 

WAT IS DE BEHANDELING?
• Soms lijkt het alsof de zaadbal niet is ingedaald. De uroloog (arts) probeert 

dan de bal zachtjes in de balzak te duwen. Als dit lukt, is er sprake van een 
‘pendelbal’ (zie figuur 2). Een pendelbal kan gemakkelijk heen en weer be-
wogen worden en hoeft niet behandeld te worden. Een pendelbal ligt rond 
de puberteit meestal op zijn plaats.

• Als de zaadbal voor de tweede verjaardag van uw zoon niet is ingedaald, 
dan is er een operatie nodig. Tijdens de operatie brengt de uroloog de zaad-
bal in de balzak. 

• Als het niet duidelijk is waar de zaadbal precies zit, krijgt uw zoon eerst een 
echografie of een kijkoperatie. 

Figuur 1: niet-ingedaalde teelbal figuur 2: pendelbal
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DE OPERATIE KAN NIET DOORGAAN 
De operatie van uw kind kan niet doorgaan als:

• Uw kind heeft op de ochtend van de operatie koorts boven de 38.5 °C.
• In uw omgeving komen besmettelijke ziekten voor, zoals mazelen, waterpok-

ken, rodehond of bof.

Geef dit alstublieft zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling 
Opname  0344-674071. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

AFSPRAAK VOOR VERDOVING OF NARCOSE 
Uw zoon krijgt voor de operatie een volledige narcose. Om dit goed voor te 
bereiden, bezoekt u met uw zoon het spreekuur van de anesthesist. Dit is de 
medisch specialist die de verdoving voor de operatie verzorgt. De afdeling 
Opname regelt deze afspraak voor u en zal u hierover informeren. 

OPNAMEDUUR 
De operatie duurt ongeveer 60 minuten.

Vertel uw kind wat gaat gebeuren
Voor de operatie wordt uw kind een dag opgenomen op de kinderafdeling. Het 
is goed om uw kind voor te bereiden op deze dag. U kunt uw zoon vertellen 
over het ziekenhuis, de operatie en hoe hij zich na de operatie zal voelen. Leg 
uit dat hij een dagje in het ziekenhuis moet blijven en vertel hem wat er die 
dag ongeveer gaat gebeuren. Op deze manier kan uw kind zich goed voorbe-
reiden op de operatie. 

DE OPERATIEDAG
Voor de operatie 
Als ouder of verzorger mag u mee naar de operatiekamer. U mag daar blijven 
tot uw zoon in slaap is (onder narcose is). Daarna wacht u in de wachtruimte.
De operatie

• Zodra uw zoon onder narcose is, maakt de uroloog een sneetje in de huid 
van de lies en de balzak. 

• De uroloog zoekt de zaadbal op en maakt deze vrij. 
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• Als de uroloog tijdens de operatie een liesbreuk ontdekt, dan herstelt hij of 
zij dit meteen. 

• De wondjes in de lies en de balzak hecht de uroloog met oplosbare hechtin-
gen. Deze hechtingen verdwijnen vanzelf. 

Na de operatie 
Na de operatie wordt uw zoon wakker op de uitslaapkamer. Hier mag één 
ouder of verzorger bij zijn. Als uw kind goed wakker is, gaat hij weer terug naar 
de Kinderafdeling. Als alles goed gaat mag hij meestal dezelfde dag naar huis.

AFSPRAAK VOOR CONTROLE
Na de operatie krijgt u een afspraak mee voor een afspraak op de polikliniek 
Urologie bij de urologie consulente. Deze afspraak zal ongeveer zes weken na 
de operatie zijn.
 
VERVOER NAAR HUIS 
Uw zoon moet in de auto naar huis worden gebracht. We raden u aan om zelf 
naast uw kind te gaan zitten op de achterbank. Het is dus nodig dat uw partner 
of iemand anders uit uw naaste omgeving samen met u naar het ziekenhuis 
gaat. Dit moet u van tevoren regelen. 

WAT KUNT U THUIS VERWACHTEN?
Leefregels

• Uw zoon heeft waarschijnlijk weinig eetlust na de operatie. Dit komt lang-
zaam weer terug. Probeer ervoor te zorgen dat hij toch regelmatig wat 
drinkt en eet. 

• Door de narcose is uw zoon in het begin misschien wat misselijk. Een paar 
keer overgeven is niet erg. Platliggen is dan het prettigst voor hem. 

• Op de dag na de operatie mag uw kind kort douchen of even in bad. 
• Na drie dagen mag uw zoon weer normaal douchen of een bad nemen. 
• Als de pleister van de wond afgaat, dan kunt u deze verder weglaten. 
• Verwissel eventuele luiers wat vaker.
• Als uw zoon fit genoeg is, kan hij na een week weer naar school.
• Sporten mag hij weer na twee weken. 
• Een bloeduitstorting onder de hechting verdwijnt meestal vanzelf. 
• De balzak is na de operatie een beetje gezwollen en blauw- of roodachtig. 

Dit is normaal en trekt vanzelf weer weg. 
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Wat kunt u doen tegen de pijn?
Bij pijn mag uw zoon drie of vier keer per dag een paracetamol voor kinderen 
innemen. Dit kan als tablet (via de mond) of als zetpil (via de anus). De kin-
derverpleegkundige legt uit hoeveel en hoe vaak u uw zoon medicijnen mag 
geven tegen de pijn.

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?
In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen:

• Uw zoon heeft constante pijn die niet overgaat. Ook niet door paracetamol 
voor kinderen of zetpillen. 

• Uw zoon heeft een ontsteking of een abces. 
• Uw zoon blijft overgeven. 
• Uw zoon heeft koorts boven de 38.5°C. 

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de afdeling geven u graag meer informatie. 

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

POLIKLINIEK UROLOGIE 
 0344-674040 

van maandag tot en met vrijdag van 08.30-16.30 
Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u contact opnemen met de 
huisartsenpost.

KINDERAFDELING 
 0344-674671

Deze patiëntenfolder is gebaseerd op informatie van de  
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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