
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie West  
 

Niet ingedaalde zaadbal (testikel) 

bij kinderen 
 
 

Normaal gesproken zitten bij de geboorte beide testikels bij jongetjes in 

de balzak. Soms daalt één of beide zaadballen echter niet in, en blijft in 

de buik of lies zitten. Dan vindt een operatie plaats, die orchidopexie 

wordt genoemd. 

 

Duur van de behandeling 
Voor de ingreep wordt het kind meestal een dag in het ziekenhuis opgenomen. 

 

Voor de behandeling 

Vervoer 
Wij raden aan vervoer te regelen voor na de ingreep. 

 

De behandeling 

 De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. 

 Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. 

 De bloedvaten en de zaadleider van de testikel worden vrijgemaakt van de omgevende 

weefsels. Hierdoor kan voldoende lengte verkregen worden om de testikel naar de balzak 

te brengen, waar die wordt vastgezet.  

 Als de uroloog tijdens de operatie een liesbreukje vaststelt, wordt dit meteen verholpen.  

 De huidwond in de lies en balzak worden meestal met oplosbare hechtingen gesloten. 

 

Na de behandeling 

Op de afdeling 
Eén ouder mag aanwezig zijn als het kind wakker wordt op de uitslaapkamer. Als het kind 

goed wakker is, gaat hij terug naar de kinderafdeling. 

 

Naar huis 
Als alles goed gaat mag het kind meestal dezelfde dag naar huis. Het kind moet het liefst 

met de auto naar huis gebracht worden, en het is fijn als er iemand bij het kind achterin kan 

zitten om extra aandacht te geven als dat nodig is. 

 

Controleafspraak 
Ongeveer een week na de operatie wordt het wondje op de polikliniek gecontroleerd. 
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Weer thuis 

Leefregels en adviezen 
Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen. Meestal 

hebben ze weinig pijn en zijn ze al na een paar dagen weer de oude. 

 Het is beter de eerste twee weken niet te sporten, gymnastiek te doen, te zwemmen of te 

fietsen en wilde spelletjes te vermijden. 

 Op de dag na de operatie mag uw kind kort douchen of even in bad. Na een dag of drie 

kan dat weer de normale tijd duren. 

 Mocht de pleister van de wond afgaan dan kunt u deze verder weglaten. Eventuele luiers 

kunt u het beste wat vaker verwisselen. 

 

Bijverschijnselen 
Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauwroodachtig 

uitziet. Er kan een nabloeding optreden die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de 

hechting. Meestal verdwijnt die vanzelf en is behandeling niet nodig. 

 

Complicaties en contact 
Soms treedt een stoornis in de wondgenezing op in de vorm van een infectie of een abces. 

Neem daarom bij koorts of hevige pijn contact op met het ziekenhuis. 

 

Weer naar school 
Als uw zoon fit genoeg is mag hij na een week weer naar school. 

 

De informatie over de behandeling is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de arts. De 

algemene aard van de informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. 

Heeft u nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de 

afdeling Urologie. 

 

 

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 
 

 

Contact  
polikliniek Kindergeneeskunde, locatie West 

T 020 510 88 90 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur) 

Route 32 

 

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel dan zo snel mogelijk met  de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats 

komen. 

file://olvg.nl/algemeen/Algemeen/BrochureGenerator/Templates/www.olvg.nl
http://www.olvg.nl/zorgnota
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