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Variocèle (spatader) teelbal, afbeelden 

en dichtmaken 

röntgenonderzoek - embolisatie v. spermatica 
 
 
U hebt in overleg met uw arts besloten een radiologische behandeling 

(interventie) met contrastmiddel uit te laten voeren. In deze folder geven wij 

informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. 

 

Bent u gevoelig voor bepaalde geneesmiddelen of contrastmiddelen? Dan is het 

belangrijk dat u dit vóór het onderzoek meldt aan de behandelende arts of de 

radiodiagnostisch laborant. 

 

Voorzorg  

Kleding 
Draag gemakkelijk zittende kleding die u gemakkelijk aan- en uit kan trekken.  

 

Medicijnen 
De medicatie kan op gebruikelijke manier en tijd ingenomen worden. Als dit niet kan, 

hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem voor het onderzoek een 

recente medicatielijst mee, of een Actueel Medicatieoverzicht (gratis via uw eigen 

apotheek).  

 

Eten en drinken 
U mag van te voren gewoon eten en drinken.  

 

Het onderzoek: embolisatie v. spermatica 

Een varicocèle is een soort ‘spatader’ in de teelbal. Deze ontstaat doordat de ader 

(vena spermatica) die het bloed moet afvoeren van de teelbal (scrotum) te wijd en 

kronkelig is. Dit kan pijn en een zwaar gevoel in de balzak veroorzaken. Ook kan een 

varicocèle de vruchtbaarheid verminderen.  

Deze klachten proberen we te verhelpen door het dichtmaken van een bloedvat 

(embolisatie). 

 

De behandeling gaat via de rechter bovenarm maar soms via de lies.  
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 De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de 

onderzoeksruimte. 

 U gaat op de onderzoekstafel liggen en we zorgen ervoor dat u zo comfortabel 

mogelijk ligt. 

 De radioloog heeft van te voren de prikplaats van de punctie bepaald. Deze plaats 

wordt gedesinfecteerd door de laborant, en afgedekt met steriele lakens om 

infecties te voorkomen.  

 De interventie radioloog geeft u een plaatselijke verdoving. Hierna wordt het 

bloedvat aangeprikt om contact te maken met de aders.  

 Vanaf deze positie gaat de radioloog met dunne slangetjes (katheters) naar de 

juiste ader. U voelt hier niets van. 

   

Om de bloedvaten in beeld te brengen, maken we röntgenfoto’s met 

contrastvloeistof. Tijdens het maken van de foto’s vragen wij u om uw adem in te 

houden. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel krijgen in het lichaam. Dit 

trekt vanzelf weer weg. De contrastvloeistof verdwijnt binnen enkele uren vanzelf uit 

uw lichaam. Tijdens het onderzoek is het belangrijk om goed stil te blijven liggen.  

 

 Als uit de röntgenfoto’s blijkt dat de ader van de teelbal inderdaad is verwijd, 

wordt deze afgesloten door middel van coils (metalen veertjes). Deze worden via 

de ingebrachte slangetjes op de juiste plaats neergelegd.  

 We maken we een controlefoto gemaakt met contrastvloeistof of te controleren of 

het vat daadwerkelijk afgesloten is.  

 Hierna is het onderzoek klaar en wordt de punctieplek afgedrukt. Dit duurt tussen 

de 5-10 minuten.  

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt maximaal 1 uur. Na het onderzoek moet u nog een half uur 

wachten in de wachtkamer van afdeling Radiologie ter controle. Als alles goed is, 

mag u weer naar huis. 

 

Nazorg 

 Hebt u verband om uw arm gekregen? Dan mag u dit 2 uur na het onderzoek zelf 

verwijderen.  

 De eerste 48 uur na de behandeling kunt u last hebben van rugpijn en/of pijn of 

zwaar gevoel in het scrotum. Gebruik van pijnstillers wordt dan aangeraden.  

 Wees voorzichtig en ga niet sporten en doe geen zwaar lichamelijk werk 

gedurende de eerstvolgende 2 dagen.  

 Vermijd zoveel mogelijk het traplopen, zwaar tillen (meer dan 5 kilo) en bukken.  
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie Oost 

T 020 599 33 25 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 
 
 

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  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 31 december 2020, foldernr.4230 
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