Varicocèle
Onderbinden van een spatader in de balzak
Urologie

Beter voor elkaar

Inleiding
Een spatader in de balzak ( scrotum) wordt een varicocèle genoemd. In de
balzak bevinden zich meerdere aders die bloed afvoeren van de testikel
naar de buik. Terugstromen van bloed wordt voorkomen door klepjes in de
aders. Spataders zijn uitgezette aders, waarbij de kleppen niet goed
functioneren. Dit wordt meestal veroorzaakt door drukverhoging in de
bovenliggende aders. In deze folder wordt beschreven wat varicocèle is en
hoe het behandeld wordt.

Varicocèle
De varicocèle bevindt zich meestal links in de balzak. Dit komt doordat de
linker ader een vrij lang verloop heeft en uitmondt in de linker nierader.
Drukverhoging in deze nierader kan het gevolg zijn van uitwendige druk op
de ader door de grote lichaamsslagader (aorta) en een grote darmslagader.
Hierdoor stroomt het bloed terug naar de testikel en veroorzaakt een
temperatuursverhoging en een verminderde afvoer van afvalstoffen uit de
testikel. Deze omstandigheden zijn nadelig voor uw spermaproductie en
kunnen ook een kleinere testikel tot gevolg hebben. Een varicocèle wordt
gevonden bij tien procent van de mannen.
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Behandeling
De operatie van de varicocèle vindt plaats onder narcose of ruggenprik.
Het is een kortdurende ingreep, waarbij net boven de lies, in de buik, de
ader wordt opgezocht en afgebonden. Uw herstel na de operatie bedraagt
ongeveer een week. De resultaten van de operatie zijn goed: de kans op een
terugkerende varicocèle na de ingreep is slechts vijf procent.

Nazorg
De eerste week na de operatie is het verstandig geen zware inspanning te
leveren omdat dit de wondgenezing kan verstoren. Lichte bezigheden
kunnen wel worden uitgevoerd. Enige pijn aan de wond kunt u meestal met
eenvoudige pijnstiller (paracetamol) bestrijden. Een varicocèle kan, zoals
gezegd, een verminderde testikelfunctie veroorzaken. Gevolg hiervan is een
verminderde vruchtbaarheid. Na behandeling van de varicocèle herstelt de
functie van de testikel zich geheel of gedeeltelijk en wordt verdere
achteruitgang voorkomen. Het herstel van de testikelfunctie is pas na drie
tot zes maanden merkbaar, spermacontrole is pas na deze periode zinvol.

Controle
Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog. Indien u door ziekte of
een andere reden verhinderd bent om op de afspraak te komen, neem dan
contact op met de polikliniek Urologie.
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.30—16.00 uur.
Polikliniek Urologie (route 11)
T 010 297 54 50
Urologieverpleegkundige
T 010 297 53 46
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