OPERATIE AAN DE BALZAK ORCHIDOPEXIE
Uw kind komt binnenkort in ons ziekenhuis voor een operatie aan de balzak. De
uroloog of chirurg heeft u en uw kind verteld over de behandeling. In deze folder
kunt u de informatie nalezen.
Doel van de ingreep
Deze operatie is nodig omdat uw zoon
een niet ingedaalde zaadbal heeft die in
de balzak geplaatst moet worden.
De zaadballen ontwikkelen zich bij
jongens voor de geboorte en zitten dan
nog in de buik.
Ongeveer een maand voor de geboorte
dalen de zaadballen naar de balzak, na
de geboorte zitten beide zaadballen dan
ook in de balzak. Een enkele keer komt
het voor dat deze indaling niet
plaatsvindt. Dit kan bij een bal, maar ook
bij beide zaadballen zijn. Op latere leeftijd
kan dit problemen bij de vruchtbaarheid
geven.
De operatie
De operatie gebeurt onder algehele
narcose. Dit betekent dat uw kind tijdens
de operatie slaapt. De ingreep duurt
ongeveer een uur.
Er wordt een sneetje gemaakt in de lies
en in de balzak. De zaadbal wordt
vrijgemaakt en naar de balzak gebracht.
De bal wordt hier vastgezet. Soms kan
het zijn dat er tijdens deze operatie ook
een liesbreuk wordt ontdekt. Deze wordt
dan ook gelijktijdig door de arts
verholpen. De wondjes worden meestal
met oplosbare hechtingen gehecht.

Preoperatieve screening
Voorafgaand aan de ingreep doorloopt u
met uw kind een pre-operatief
screeningstraject via de afdeling Intake.
U heeft gesprekken met een medewerker
van de afdeling Intake, de anesthesioloog
(degene die uw kind onder narcose
brengt op de operatiekamer) en de
ziekenhuisapotheker.
Indien uw kind medicijnen gebruikt dient
u dit aan te geven aan de anesthesioloog
of uw behandelend arts.
Een week vóór de ingreep mag uw kind
geen aspirineachtige pijnstillers (aspirine,
aspro, ascal) gebruiken omdat deze het
bloed verdunnen en de bloedstolling
beïnvloeden. Het gebruik van
paracetamol is wel toegestaan.
Kindervoorbereiding bij de medisch
pedagogisch medewerker
Samen met uw kind ouder dan 4 jaar,
verwacht de medisch pedagogisch
medewerker u op donderdagmiddag op
het voorbereidingsspreekuur. Hier krijgen
u en uw kind praktische informatie,
afgestemd op de leeftijd en
ontwikkelingsniveau van het kind over de
opnamedag.
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Wat neemt u mee?
- Medicijnen
- Legitimatie
- Verzekeringsbewijs
- Lievelingsknuffel
- Schone kleding/pyjama
- Schone handdoek
- Schone luier

Indien uw kind in de leeftijd is van 1,5 tot
5 jaar, krijgt u instructies van de medisch
pedagogisch medewerker en eventueel
een voorbereidingskoffer mee naar huis,
waarmee u in eigen vertrouwde
omgeving samen met uw kind kunt
oefenen.
De afspraak hiervoor maakt u zelf via de
afdeling Opname, telefoonnummer:
(0181) 65 88 92.

Zindelijk
Als uw kind ‘s nachts nog niet zindelijk is
kan het zijn dat het tijdens de narcose in
de broek plast. Daarom is het fijn
wanneer uw kind tijdens de ingreep een
luier draagt.

Vertel uw kind dat het naar het ziekenhuis gaat en vertel eerlijk wat er gaat
gebeuren. Ook jonge kinderen begrijpen
al heel goed dat er iets te gebeuren staat.

Bezoek
In verband met de rust op de Kinderdagbehandeling zijn broertjes/zusjes en
overig bezoek niet toegestaan. Wij
hanteren de regel van 2 personen per
kind.

Nuchter
Wij hanteren de volgende richtlijnen bij
het nuchter zijn op de operatiedag.
Wanneer men zich niet aan deze
richtlijnen heeft gehouden verzoeken wij
u dit altijd te melden aan de
verpleegkundige in verband met de
veiligheid van uw kind tijdens de narcose.

De narcose
De ingreep vindt plaats onder algehele
narcose. U heeft met de anesthesioloog
afgesproken of uw kind onder narcose
wordt gebracht met een kapje of een
prikje. Eén ouder mag tijdens de
toediening van de narcose bij het kind
zijn. Zodra de ingreep klaar is wordt u
door de verpleegkundige opgehaald en
bij uw kind in de uitslaapkamer gebracht.

Nuchterbeleid
Tot 6 uur voor opnametijd > vast voedsel.
Tot 2 uur voor opnametijd > alleen water.
(dus om 7.00 uur op de afdeling zijn is
om 5.00 nog voor het laatst nog wat
drinken).
De dag van de ingreep
U wordt samen met uw kind op de
afgesproken datum en tijd verwacht op
de Kinderdagbehandeling. Als uw kind op
de dag van de ingreep ziek is of koorts
heeft (hoger dan 38ºC), vragen wij u
contact op te nemen met de Kinderdagbehandeling, via (0181) 65 82 10.
Vanaf 7.00 uur is de kinderverpleegkundige aanwezig. Meestal dient de
ingreep dan te worden uitgesteld.

Wij adviseren zwangere vrouwen om
niet bij de inleiding van de narcose
aanwezig te zijn. Zorg er in dit geval
voor dat een vertrouwd persoon uw
plaats kan innemen.
Als uw kind onder narcose is, wordt een
infuus aangebracht. Het infuus moet
blijven zitten tot uw kind met ontslag gaat.
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Op de afdeling
Als uw kind goed wakker is komt de
kinderverpleegkundige van de afdeling u
en uw kind weer halen van de uitslaapkamer. Op de afdeling mag uw kind weer
eten en drinken. Uw kind moet voordat
het naar huis mag wel geplast hebben.

-

Weer thuis
Soms is het gebruik van pijnstillers nodig.
U kunt een Paracetamol tablet,
kauwtablet, Paracetamol drank of zetpil
geven volgens onderstaand schema:
Kilogram
7 – 9 kg
10 – 14 kg
15 – 19 kg
20 – 29 kg
30 – 39 kg
40 kg of
meer

Hoevaak
per dag
3 x daags
4 x daags
3 x daags
4 x daags
3 x daags
4 x daags

uitstorting onder de hechting. Deze
verdwijnt meestal vanzelf.
Er kan een infectie optreden. Let op
roodheid, warmte en zwelling van de
wond.
De balzak kan wat rood en gezwollen
zijn na de ingreep.
Koorts > 38,5º C dan even contact
opnemen.

Wanneer de ingreep is uitgevoerd door
de uroloog, neemt u dan contact op met
de medewerkers van de polikliniek
Urologie. Zij zijn bereikbaar op
werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur
op telefoonnummer (0181) 65 83 88.
Wanneer de ingreep is uitgevoerd door
de chirurg, neemt u dan contact op met
de medewerkers van de polikliniek
Chirurgie. Zij zijn bereikbaar op
werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur
op telefoonnummer (0181) 65 83 88.
Op andere dagen en tijden kunt u contact
opnemen met de medewerkers van de
receptie van Spijkenisse Medisch
Centrum op telefoonnummer
(0181) 65 88 88.

Dosering
240 mg
240 mg
500 mg
500 mg
1000 mg
1000 mg

Leefregels en adviezen
- Mobiliseren naar kunnen.
- De steristrips (kleine hechtpleisters)
laten zitten totdat ze er zelf afkomen.
- Oplosbare hechtingen, ook op de
balzak, laten zitten.
- Vaak plaatsen we ook een
doorzichtige pleister die voorkomt dat
de wond nat wordt. Deze laten zitten.
- Kind mag 1 week niet zwemmen, in
bad, fietsen, sporten.
- Douchen mag weer 24 uur na
operatie.
- Bij het dragen van luiers, de luiers wat
vaker verschonen.
- U krijgt een polikliniek controle op
afspraak.

Kosten ziekenhuiszorg
Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of
behandeling in Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw
zorgverzekeraar en de zorgpolis die u
heeft afgesloten. Om verrassingen te
voorkomen adviseren wij u contact op te
nemen met uw zorgverzekeraar om na te
gaan in hoeverre de kosten voor u
worden vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.

Mogelijke complicaties
- Er kan een nabloeding optreden. Dit is
meestal te zien als een bloed-
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Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het
algemeen, geeft antwoord op veel
gestelde vragen en geeft aan waar u met
welke vraag terecht kunt.
heeft afgesloten. Om verrassingen te
voorkomen adviseren wij u contact op te
nemen met uw zorgverzekeraar om na te
gaan in hoeverre de kosten voor u
worden vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
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