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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Verwijderen van de zaadbal
Orchidectomie
Urologie
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Inleiding
Orchidectomie is de chirurgische verwijdering van één of beide zaadballen 
(testikels) Wanneer de zaadbal is beschadigd door een ongeluk of ziekte, 
kan het nodig zijn deze te verwijderen.

Reden voor de operatie
Een veelvoorkomende reden voor orchidectomie is epididymo-orchitis.
Dit is een infectie van de zaadbal en bijbal (epididymis). Als de behandeling 
niet is aangeslagen, is in dit geval orchidectomie noodzakelijk.

Andere redenen zijn onder meer:
• testikeltumoren (zowel goed- als kwaadaardig teelbaltumoren;
• na torsie van de testikels (draaiing van de zaadbal en bloedvaten, 

waardoor afsterven of beschadiging van het testikelweefsel ontstaat).
• gevorderde prostaatkanker (door verwijdering wordt voorkomen dat de 

prostaatkanker zich uitzaait).
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Typen orchidectomie
Er zijn ruwweg twee chirurgische methoden voor orchidectomie: 
eenvoudige (via de balzak; het scrotum) en radicale (via de lies).

De keuze voor een methode hangt af van de aandoening waarvoor de 
operatie nodig is. Bij een eenvoudige orchidectomie wordt een kleine 
insnijding in de balzak gemaakt. Via deze insnijding wordt de zaadbal 
verwijderd. Bij orchidectomie via de lies wordt een horizontale insnijding 
gemaakt in het onderste gedeelte van de buik vlak boven het kruis.
Daarna wordt de zaadbal omhoog geduwd en via deze opening verwijderd.

Vragen
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 8.30 - 16.00 uur.

Polikliniek Urologie (route 11)
T 010 297 54 50

Urologieverpleegkundige
T 010 297 53 46
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