
INFORMATIEFOLDER VOOR 
OUDER(S)

Orchidopexie



Binnenkort zal uw kind een “Orchidopexie” 
ondergaan. Dit is een operatie om de teelbal in de 
balzak te brengen. Hiervoor is een dagopname op de 
afdeling pediatrie nodig.

Lees alvast even deze informatiefolder om 
een overzicht te krijgen over het verloop van deze dag.

BELANGRIJK
Voor deze ingreep moet uw kind nuchter zijn. Volg 
de richtlijnen die u terugvindt op de preoperatieve 
vragenlijst.

INKOMHAL : Inschrijven
Kids ID kaart + verzekeringskaart

PEDIATRIE B5 :
aanmelden aan balie
opname door verpleegkundige

OPERATIEZAAL D4 :
1 ouder mag mee
bij kinderen < 15 jaar.
Behalve bij dringende urgenties

Even voor de ingreep krijgt uw kind  premedicatie. 
Afhankelijk van het gewicht en de leeftijd wordt de 
medicatie rectaal of oraal toegediend.

Uw kind krijgt hiervan een slaperig  gevoel, vanaf nu 
mag het niet meer rondlopen. Doe voor de veiligheid 
de bedsponden omhoog als het kind in bed ligt.



 VERLOOP VAN DE DAG

Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier 
om bij het kind te blijven tot het onder narcose is. Je 
kan dit aanduiden op de vragenlijst.

Ter voorbereiding op de ingreep wordt er in de 
operatiezaal een infuus geplaatst, via een katheter 
in de hand of in de voet wordt er extra vocht en 
pijnstilling toegediend. Bij kleine kinderen gebeurt dit 
na toediening van lachgas, zodat uw kind al indommelt 
en het  infuus pijnloos geplaatst kan worden.

Tijdens de ingreep blijft uw kind onder constante 
supervisie van een anesthesist. Deze supervisie blijft zo 
tot het kind  goed wakker is.

Na de ingreep wordt uw kind terug naar de afdeling 
pediatrie gebracht. Het zal dan nog wat moe, verward 
of verdrietig zijn. Het is belangrijk om uw kind te laten 
rusten.

Pas enkele uren na de ingreep en op advies van 
de verpleegkundige mag uw kind wat drinken. We 
starten steeds met een beetje water,  is uw kind 
niet  misselijk dan krijgt het aangepaste voeding.

Indien er zich geen bijzonderheden voordoen en uw 
kind geplast heeft, komt de verpleegkundige het infuus 
verwijderen. De eerste keer opstaan gebeurt steeds 
onder begeleiding.

Later op de dag komt de dokter langs op de kamer om 
uitleg te geven over het verloop van de operatie. De 
dokter bepaalt ook het uur van ontslag.



BELANGRIJK VOOR DE VOLGENDE DAGEN

• Uw kind doet het best wat rustig aan: niet rennen, 
springen, …

• De woning verlaten mag

• Vermijd warmte: niet in de volle zon komen, geen 
warme douche/bad, …

• Aangepaste voeding: kies de eerste dag licht 
verteerbare voeding

• Pijnstilling: indien nodig geeft u de avond na 
de operatie nog iets tegen de pijn, eventueel ook 
de volgende dagen

• Bij hoge koorts (boven 38.5°C), pijn die niet onder 
controle is met de gangbare pijnstillers of een 
forse nabloeding neemt u best contact op met uw 
huisarts of de dienst spoedgevallen

Mocht u toch nog vragen hebben dan kan u die gerust 
stellen aan de arts of verpleegkundige.



NAZORG

• Er zal zich een plastic verbandje bevinden ter 
hoogte van de lies en een gaasverband op de 
balzak.

• Hou het verband droog. Komt het verband 
los, ontsmet de wonde dan met een 
ontsmettingsvloeistof op waterbasis.

• Na een week worden de hechtingen in de lies 
verwijderd door de huisarts

• De hechtingen op de teelbalzak zullen vanzelf 
resorberen of oplossen

• Het is normaal dat uw kind nog pijn voelt ter 
hoogte van de lies, dit kan enkele dagen duren en 
zal vanzelf verdwijnen

• Douchen mag  vanaf vier dagen na de ingreep 
indien het liesverbandje nog goed plakt

• Best gedurende 10 dagen niet baden en zwemmen

• Een controle wordt meestal ingepland zes weken na 
de ingreep, dit zal u meegedeeld worden voor het 
ontslag

Na de operatie komt u op controle

op:  …...  / …...  / …… om   ....  .  ....  uur, in az Vesalius 
Tongeren / Medisch centrum Bilzen.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
-0

15
38

-N
L,

 1
7 

ju
ni

 2
01

9

BEZOEK

Ook bij een dagopname vragen wij om de bezoekuren 
te respecteren. Bezoek kan tussen 14.00 en 20.00 uur.

Rust is belangrijk voor uw kind en de andere kinderen 
op de afdeling. Daarom vragen wij om andere kinderen 
thuis te laten.


