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Informatieblad

Wat is een vasectomie?
Een vasectomie is een methode van definitieve anticonceptie waarbij de zaadleiders definitief worden doorgesneden 
en afgebonden. Dit wil zeggen dat de sterilisatie in principe onomkeerbaar is. Een vasectomie is dan ook alleen een 
goede keuze als u zeker weet dat u geen kinderen (meer) wil.  Deze ingreep heeft geen invloed op uw seksleven.

Hoe bereidt u zich voor?
• De ingreep gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving, maar kan ook onder algemene verdoving. Dit kan u 

vooraf met uw arts bespreken
• De arts beslist of voorbereidende onderzoeken zoals een bloedafname en elektrocardiogram nodig zijn.  Deze 

kan u laten uitvoeren via het preoperatief circuit van het ziekenhuis of via uw huisarts. Als uw huisarts de 
onderzoeken deed brengt u de resultaten mee op de dag van de ingreep

• Vul ook de preoperatieve vragenlijst in, deze kreeg u mee bij de uroloog of u kan ze vragenlijst afdrukken via onze 
website, www.azvesalius.be, onder ‘opname, wat brengt u mee?’

• De dag van de ingreep moet u nuchter zijn volgens het advies van uw arts
• Als u thuismedicatie moet nemen mag u dat doen met een slokje water
• Bespreek vooraf welke medicatie u wel of niet mag nemen. Bloedverdunners moeten bijvoorbeeld al enkele 

dagen voor de ingreep worden gestopt
• Op de dag van de ingreep mag u geen auto besturen, laat u door iemand brengen en halen

De ingreep
• Na het ontsmetten van de balzak, maakt de uroloog een kleine insnede aan de linker- en rechterzijde van de 

balzak
• Een stukje van de zaadleider wordt verwijderd en beide uiteinden worden afgebonden en dicht geschroeid
• Beide wondjes worden met oplosbare hechtingen gesloten, deze hechtingen hoeven dus niet verwijderd te 

worden
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Na de ingreep
• Als de verdoving is uitgewerkt, kan het gebied rond de balzak en de liezen pijnlijk zijn, u kan een pijnstiller vragen
• Blauwverkleuring van de balzak en/of basis van de penis is mogelijk
• Wat bloedverlies uit de wondjes is normaal
• Het is belangrijk dat u geplast heeft voor u naar huis gaat
• Draag best een onderbroek die u steun geeft

Naar huis
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts, hij bezorgt u volgende informatie:

• richtlijnen voor verdere wond- en pijnbehandeling
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• recipiënt voor controle van spermastaal
• ontslagbrief voor uw huisarts

Terug thuis
• U zal enkele dagen last hebben van pijn. Daarom mag u paracetamol 1 gram innemen, maximaal 4 x per dag
• Gebruik eventueel een ijszakje. Leg dit nooit rechtstreeks op de huid om vrieswonden te voorkomen
• Na twee dagen mag u weer douchen, een bad nemen wordt even afgeraden.
• Sporten en zwemmen kan terug na 10 dagen
• Wacht zeker een week met seksuele betrekkingen
• Na de ingreep bent u nog een poosje vruchtbaar. Na drie maanden moet u een spermastaal binnenbrengen in 

het labo van het ziekenhuis, de uroloog geeft u een voorschrift mee. Als er drie maanden na de ingreep geen 
zaadcellen worden teruggevonden is de sterilisatie geslaagd

Opgelet
Neem contact op met uw uroloog of huisarts wanneer:

• u koorts krijgt, meer dan 38°C
• u meer pijn krijgt
• u een infectie van de wonde vermoedt, door erge roodheid of enorme zwelling

Contact
Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen? Stel ze aan uw arts of een verpleegkundige op de afdeling.

U vindt deze informatie ook terug in de Vesalius Info App.

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen:

• Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 49 tussen 07.00 en 20.00 uur
• Daghospitalisatie Chirurgie MC Bilzen, tel. 089 41 01 74
• Uw huisarts of behandelende arts
• Dienst Spoedgevallen Tongeren, tel. 012 39 68 22


