urologie

Testikel verwijderen (Orchidectomie)
U bent opgenomen op de dagverpleging of
afdeling urologie in verband met het
verwijderen van één of beide testikels. Soms
wordt er een testikelprothese geplaatst. Dit is
een siliconenprothese in de vorm van een
testikel.
De uroloog heeft de reden voor de ingreep
met u besproken. In deze folder geven wij u
informatie over de zorg rondom deze ingreep.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een
afspraak bij de preoperatieve screening. Hier
krijgt u instructies over het nuchter zijn op de
dag van de operatie, de wijze van anesthesie
(algehele narcose of ruggenprik), en
instructies omtrent medicatie gebruik.
Wanneer u bloedverdunnende medicatie
gebruikt is het van belang om dit te
vermelden. Op de operatiedag meldt u zich
op het afgesproken tijdstip op de
verpleegafdeling. Hier krijgt u nogmaals een
kort gesprek met de verpleegkundige.
Eventuele vragen kunt u hier stellen. Vanuit
de afdeling wordt u naar de
voorbereidingskamer gebracht waar u
voorbereidt wordt op de operatie.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u tijdelijk op de
uitslaapkamer. Indien uw toestand voldoende
stabiel is wordt u door de verpleegkundige
van de afdeling opgehaald.
U hebt een infuus waarmee vocht en eventueel
medicatie kan worden toegediend. Vaak wordt
deze na enkele uren weer verwijderd. U heeft
een wond in de lies met oplosbare hechtingen.
De verpleegkundige zal de wond controleren.
Af en toe wordt er een klein slangetje (drain)
in het wondgebied achtergelaten om het
eventuele wondvocht af te voeren, deze
wordt de volgende dag verwijderd na overleg
met de uroloog.

Als u zich goed voelt mag u weer uit bed,
maar bij aanwezigheid van een drain is het
raadzaam om in bed te blijven, omdat deze
losjes is vastgehecht. Het is verstandig om
twee strakke onderbroeken aan te trekken
om zwelling te voorkomen.

Weer naar huis

In de meeste gevallen gaat u dezelfde dag
weer naar huis en anders de dag na de
operatie.

Leefregels

De eerste week raden wij aan twee strakke
onderbroeken te dragen ter voorkoming van
een nabloeding, pijn en zwelling.
Om de wond te ontzien adviseren wij de
eerste week niet te fietsen.
De tweede dag na de operatie mag u weer
douchen, baden en zwemmen mag u na 2
weken.

Controleafspraak

De controleafspraak bij uw behandelend
uroloog krijgt u thuis gestuurd. Tijdens die
afspraak krijgt u de uitslag van het weefsel
welke is opgestuurd.
Zo nodig wordt u voor verdere behandeling
verwezen naar een andere specialist.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico. Zo
bestaat er ook bij deze operatie de normale
kans op complicaties zoals nabloeding of
wondinfectie. Gelukkig komt dit weinig voor.
U dient contact met uw uroloog op te nemen
bij:
 Toenemende pijn;
 Als de wond gaat lekken, rood of dik
wordt;
 Als er bloed of pus uit de wond komt;
 Koorts boven 38,5 ºC.
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Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek
urologie en buiten kantooruren met de
huisartsenpost.

Polikliniek urologie

ZGT locatie Almelo 088 708 33 90
ZGT locatie Hengelo 088 708 52 60

Huisartsenpost

Almelo 088 588 05 88
Hengelo 088 555 11 55

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd
door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt
worden.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek urologie.
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