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Goedaardige zwelling balzak
varicocele embolisatie

U heeft in overleg met uw arts besloten tot een behandeling van een
zwelling in het scrotum (de balzak) bij een zogenaamde varicocèle.
Een varicocèle is een goedaardige zwelling die ontstaat doordat de aderen vanaf de teelbal
niet meer goed functioneren. Er is sprake van een spatader in de balzak. Dit kan klachten
geven van een drukkend gevoel, vooral bij inspanning, bij hoesten of aan het eind van de
dag na lang staan.
Om de varicocèle te behandelen, wordt een afsluiting (embolisatie) verricht van de ader
(vena spermatica) die het bloed van de teelbal afvoert. In deze folder leggen we uit hoe de
behandeling verloopt.
Technisch gezien lukt het vrijwel altijd om de embolisatie uit te voeren. Het alternatief voor
embolisatie is een kijkoperatie, waarbij het afvoerende vat wordt afgebonden. Dit gebeurt
onder algehele narcose. De resultaten van de operatie en de embolisatie zijn ongeveer
gelijk, maar het herstel is na embolisatie sneller dan na een operatie.




Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Plavix (clopidogrel), Ascal
(acetylsalicylzuur), Sintrom (acenocoumarol), Marcoumar (fenprocoumon), Brilique
(ticagrelor), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran) of
Lixiana (edoxaban)? Bespreek dit dan met uw arts. Vaak is nodig om tijdelijk te
stoppen met het gebruik van dit medicijn. Stop nooit zelf met uw medicijnen!
Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen of jodium? Meld dit dan vóór
de behandeling aan uw behandelend arts.

Duur van de operatie
Deze behandeling wordt in de interventiekamer van de afdeling Radiologie uitgevoerd door
een gespecialiseerde arts, de interventieradioloog.
De duur van de behandeling varieert van 30 tot 90 minuten. Na de behandeling blijft u nog
een aantal uur op de afdeling Dagbehandeling of de verpleegafdeling.

De behandeling
Voor de behandeling


U verblijft voor de behandeling een dag in het ziekenhuis. Daarom heeft u een afspraak
op de afdeling Dagbehandeling of de verpleegafdeling. Heeft u deze afspraak niet
gekregen, wilt u dan contact opnemen met uw behandelend arts?



Na het onderzoek krijgt u soms een drukverband aangelegd. Daarom adviseren wij u
geen strakke kleding te dragen.

De behandeling







U ligt op uw rug op een onderzoekstafel. De laborant ontsmet uw lies en legt daarna een
blauw laken over u heen, met een opening ter hoogte van de lies. Dit laken zorgt ervoor
dat de arts steriel kan werken.
De arts verdooft de lies met een injectie. Daarna wordt een ader in de lies aangeprikt en
wordt er via een sluisje een katheter (dun slangetje) naar binnen geschoven.
De juiste plaats wordt opgezocht met behulp van de katheter en contrastmiddel. Als deze
gevonden is, wordt het bloedvat dat niet goed functioneert afgesloten door middel van
zogenaamde ‘coils’ (metalen veertjes), waardoor een volledige afsluiting ontstaat.
Als de ader is afgesloten, wordt de procedure beëindigd en de katheter verwijderd. Het
wondje in de lies wordt ongeveer 10 minuten afgedrukt. Daarna krijgt u zo nodig een
drukverband om uw lies. Het afdrukken van het wondje en zonnodig het drukverband zijn
nodig om nabloedingen te voorkomen.

Na de behandeling
Wanneer u terug bent op de afdeling Dagbehandeling of de verpleegafdeling is het
noodzakelijk dat u 1 uur bedrust houdt.

Wanneer contact opnemen?
Neem direct contact met ons op bij een van de volgende complicaties:
 Het wondje in de lies blijft fors bloeden (een beetje bloedverlies is normaal)
 Er ontstaat een grote zwelling in de lies
Overdag belt u met de polikliniek Urologie, ’s Avonds of in het weekend met de afdeling
Spoedeisende Hulp, locatie Oost.

Adviezen voor thuis






Bij pijn mag u maximaal 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg innemen.
Het wondje mag kort nat worden. U mag gewoon douchen.
U kunt wellicht 1-2 dagen niet werken. Doe het rustig aan.
U kunt na ongeveer 2 weken weer sporten.
Draag gedurende 2 weken ondersteunende onderbroeken (geen wijde boxershorts).

Operatie/ingreep




Het is altijd mogelijk dat een operatie uitgesteld wordt door onvoorziene omstandigheden.
Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Hij krijgt om
medische redenen altijd voorrang. Uiteraard stellen wij dan alles in het werk om u zo snel
mogelijk te opereren/te behandelen.
OLVG is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat de specialist altijd geassisteerd
wordt door een arts-assistent in opleiding tot specialist. Ook kan het zo zijn dat een artsassistent de operatie/ingreep uitvoert.
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Kunt u niet komen of wilt u een nieuwe afspraak maken?
Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling voor een nieuwe afspraak.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/urologie

Contact
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
P3
polikliniek Urologie, locatie West
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
Route 16
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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