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Zwelling van de balzak 
 
De operatie gebeurt in een dagopname. Dit betekent dat u meestal dezelfde dag weer 
naar huis gaat. 
 
Ingrepen 


 Spermatocèle 
Dit is zwelling van de balzak door een 
ophoping van sperma. Dit kan het gevolg zijn 
van een stuwing of doordat de bijbal-buisjes 
geen aansluiting hebben met de afvoerende 
zaadwegen. 
 
 Hydrocèle 
Dit is een zwelling van de balzak door 
ophoping van vocht. De vochtophoping treedt 
op in het vliezig omhulsel dat om de 
zaadballen en de zaadstreng heen ligt. 
 
 Varicocèle  
Dit is een zwelling van een ader in de balzak. 
 
De nazorg van deze ingrepen is vrijwel gelijk. 
In deze folder geven wij u hierover 
informatie. 
 
Voorbereiding 
Voorafgaand aan de operatie brengt u een 

bezoek aan de afdeling preoperatieve 

screening en anesthesie. Daar ontvangt u 

informatie over de verdoving en de 

voorbereidingen die u moet treffen voor de 

operatie. Bijvoorbeeld hoe lang u voor de 

operatie nuchter moet zijn en of er bepaalde 

medicijnen gestopt moeten worden.  
 
Na de operatie 
U krijgt een infuus, deze wordt dezelfde dag 
nog verwijderd. U mag gewoon eten en 
drinken. U kunt uit bed als u dat wilt. 
 
Het is verstandig om van huis twee strakke 
onderbroeken of zwembroeken mee te 
nemen, zodat u deze na de operatie kunt 
aantrekken.  
 

Ook thuis kunt u het beste de eerste week 
een twee strakke onderbroek en of 
zwembroeken dragen. 
Het kan ook zijn dat u een verband 
(suspensoir) krijgt voor drie dagen. Na het 
verwijderen van de suspensoir kan de 
zwelling toenemen, dit is normaal en 
verdwijnt vanzelf. 
 
Nazorg thuis  
Neem contact op met uw huisarts als: 
 U de eerste week koorts krijgt (hoger dan 

38,5˚C); 
 U zich ziek voelt. 

 
Controleafspraak 
U krijgt na ontslag een afspraak 
thuisgestuurd voor controle op de polikliniek 
urologie.  
 
Vragen 
Heeft u na het lezen van de folder nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek urologie. 
 
Polikliniek urologie 
Telefoonnummer 088 708 33 90 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

