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Patiënteninformatie

INLEIDING
Dit informatieblad biedt u de nodige gegevens over de heelkundige behandeling van een hydrocoele. Het is 
onmogelijk om alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen 
te stellen aan uw behandelende arts of de verpleegkundigen op de afdeling. Wij wensen u alvast een aangenaam 
verblijf en een spoedig herstel.

WAT IS EEN HYDROCOELE?
Een hydrocoele (hydros = water, coele = holte) is een goedaardige zwelling uitgaande van de balzak, gevuld met 
vocht. Deze komen zeer frequent voor en vereisen alleen een behandeling wanneer er klachten optreden. Een 
hydrocoele is niet kwaadaardig en kan dat ook niet worden.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR?
De ingreep gebeurt meestal onder algemene verdoving. De arts beslist of voorbereidende onderzoeken, zoals een 
bloedafname en elektrocardiogram, nodig zijn. Deze kan u laten uitvoeren via uw huisarts ofwel via het preoperatief 
circuit van het ziekenhuis. De resultaten brengt u best mee op de dag van de ingreep.

U dient ook vooraf een preoperatieve vragenlijst in te vullen, eventueel samen met uw huisarts. De preoperatieve 
vragenlijst krijgt u van de uroloog of uw huisarts. U kan deze ook zelf afdrukken via onze website, www.azvesalius.be, 
onder “opname” >> “wat brengt u mee?”.

De dag van de operatie dient u nuchter te zijn volgens de richtlijnen van uw arts. Deze richtlijnen zijn ook terug te 
vinden op de preoperatieve vragenlijst. Eventuele thuismedicatie die u dient in te nemen is volgens afspraak met 
uw arts.  Als u bloedverdunnende medicatie neemt moet deze behandeling meestal enkele dagen voor de ingreep al 
gestopt worden, bespreek dit vooraf zeker met uw uroloog of uw huisarts.

Na de ingreep mag u niet met de auto rijden, u laat u best door iemand brengen en halen. Verder is het raadzaam om 
een onderbroek mee te nemen die u steun geeft, geen boxershort.

DE BEHANDELING
De uroloog maakt een snede in de balzak. Via deze snede worden de teelbal en bijbal geïnspecteerd en de 
hydrocoele verwijderd. De huidwonde wordt meestal met oplosbare hechtingen gesloten en deze hoeven dus niet 
verwijderd te worden. De hechtingen verdwijnen vanzelf en dit kan 3-4 weken duren, dit is normaal. De ingreep 
duurt +/- 30 minuten.
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NA DE INGREEP
Na de operatie verblijft u kort in de ontwaakruimte. Na de operatie draagt u best een onderbroek die u steun geeft, 
geen boxershort. Draag deze ook ‘s nachts om de kans op zwelling te verminderen.

Het is belangrijk dat u geplast heeft voor u naar huis gaat.

HET ONTSLAG
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts. De behandelende arts bespreekt de 
volgende zaken met u:
• richtlijnen voor verdere wond- en pijnbehandeling
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• een ontslagbrief voor uw huisarts

TERUG THUIS
Als de verdoving is uitgewerkt, kan het gebied van de balzak pijnlijk worden. Hiervoor kan u tot vier maal per dag een 
paracetamol 1gr innemen.

Douchen is toegestaan,  een bad nemen wordt afgeraden tot twee weken na de operatie.

De eerste week na de operatie is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet 
kunt. U wacht best twee weken met zwemmen of andere sporten.

Na drie à vier weken zijn de hechtingen meestal verdwenen. Een blauwe verkleuring van de wonde komt 
geregeld voor en heeft geen verdere behandeling nodig, behalve als er een enorme zwelling zou optreden. Als u 
bloedverdunnende medicijnen gebruikte, start u hier weer mee na overleg met uw arts.

OPGELET
Neem contact op met uw uroloog of huisarts indien:
• u koorts ontwikkelt (meer dan 38°C)
• bloeduitstorting met overmatige pijn en/of enorme zwelling
• infectie

CONTACTGEGEVENS
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:
• Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 48 tussen 07:00 en 20:00 uur
• Daghospitalisatie Chirurgie MC Bilzen, tel. 089 41 01 74 tussen 07:00 en 20:00 uur
• Buiten deze uren kan u bellen naar de dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 22


