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Gedraaide testikel 
 
U bent opgenomen op de verpleegafdeling in verband met het herstellen van een 
verdraaiing van één van de testikels (zaadballen/teelballen). In deze folder geven wij 
u informatie over de zorg rondom deze operatie. 
 
Operatie 
Tijdens de operatie wordt de gedraaide bal 
teruggedraaid en vastgezet. Ook de andere 
bal wordt vastgezet om toekomstige 
verdraaiing aan die zijde te voorkomen. 
Indien de aangedane bal tijdens de operatie 
na het terugdraaien te weinig doorbloed 
wordt, dan zal deze uiteindelijk kunnen 
afsterven. De uroloog besluit op dat moment 
om deze bal te verwijderen. Indien gewenst, 
kan in een eventuele tweede operatie later 
een zaadbalprothese worden geplaatst. 
 
Na de ingreep volwassenen 
Tijdens de operatie wordt een infuus 
ingebracht. Dit kan meestal ’s avonds weer 
verwijderd worden.  
Soms hebt u een klein slangetje (drain) in de 
balzak om wondvocht af te voeren. Als de 
drain geen vocht meer produceert kan hij er 
uit. Meestal is dit na één dag. Hechtingen 
lossen vanzelf op. Wij raden u aan om voor 
een goede ondersteuning een strakke 
onderbroek aan te trekken. 
 
Na de ingreep kind 
Na de operatie heeft uw kind een infuus. Als 

uw kind weer goed drinkt en eet kan dit 

verwijderd worden.  
Uw kind krijgt standaard, gedurende de 
eerste 48 uur, medicijnen tegen de pijn. 
Meestal in de vorm van zetpillen. Daarna 
wordt alleen pijnbestrijding gegeven als het 
nodig is. 
 

Weer naar huis 
In principe kunt u de volgende dag weer naar 
huis. De eerste week raden wij aan twee 
strakke onderbroeken dag en nacht te dragen 
ter voorkoming van pijn en zwelling.   

U mag gedurende 2 weken niet fietsen, 

sporten, baden (douchen mag wel), 

zwemmen en zware lichamelijke activiteiten 

verrichten. 
Er worden vaak oplosbare hechtingen 
gebruikt. Deze hoeven niet verwijderd te 
worden.  
 
Complicaties  
Wanneer contact opnemen volgens 

onderstaande wijze. 
 Bij koorts hoger dan 38,5C en ‘ziek 

voelen'  
 Bij het ontstaan van een flinke zwelling. 

Acceptabel zijn bloeduitstortingen rondom 
de wond.  
 

Controleafspraak 
U krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis een 
afspraak mee voor controle op de polikliniek 
urologie.  
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u op werkdagen 
contact opnemen met de polikliniek urologie. 
 
Polikliniek urologie  
Telefoonnummer   088 708 33 90 
 
In zeer dringende gevallen, welke niet kunnen 
wachten tot de volgende dag, Kunt u buiten 
kantooruren bellen met de spoedeisende 
hulp. Telefoonnummer 088 708 78 78 
 
Tot slot 
Deze folder betreft een algemene voorlichting 
en is bedoeld als extra informatie naast het 
gesprek met uw behandelende arts. 
Bijzondere omstandigheden kunnen tot 
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd 
door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt 
worden.  
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