Niet-ingedaalde bal

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Deze folder geeft u informatie over een niet ingedaalde bal. Wat is een niet ingedaalde
bal, wat zijn de symptomen en wat is de behandeling ervan? Als u na het lezen van deze
folder nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan uw behandelend arts.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Wat is een niet ingedaalde bal?

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

De zaadballen ontwikkelen zich tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een
maand voor de geboorte zijn de ballen via de lies in de balzak ingedaald. Meestal heeft
een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak.
Soms blijft indaling achterwege. Eén of beide ballen blijven dan in de buik of lies zitten.
Zijn de zaadballen bij een leeftijd van zes maanden nog niet ingedaald, dan is
behandeling wenselijk.
Hiervoor zijn drie redenen:
 Op latere leeftijd kunnen problemen met de vruchtbaarheid ontstaan.
 Ook heeft een bij de geboorte niet-ingedaalde bal een iets hogere kans op een
kwaadaardig gezwel. Deze kans blijft klein, maar is wel een extra reden om de
bal op een beter te onderzoeken plaats (de zak) te zetten.
 Als laatste is er een cosmetisch probleem als er geen of slechts één bal in de zak
zit, het ziet er dan anders uit dan normaal.

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Pendelbal

www.meandermc.nl

Soms lijkt het of een zaadbal niet is ingedaald, maar kan hij makkelijk in de balzak
worden geduwd. Dit wordt een pendelbal genoemd. Dat wil zeggen dat hij makkelijk
heen en weer bewogen kan worden. Zo’n pendelbal komt rond de pubertijd meestal
vanzelf op zijn plaats en behoeft meestal geen behandeling.
Wel is het belangrijk dat de bal het grootste deel van de tijd in de zak ligt. Is dat niet het
geval, dan is soms toch een operatie nodig.

Niet-ingedaalde bal
Wanneer de bal in de lies gevoeld wordt, kan de uroloog proberen de bal naar beneden
in de zak te brengen. Als dit niet mogelijk is, spreken we van een niet-ingedaalde bal. Er
zal een operatie nodig zijn om de bal vast te zetten. Deze operatie heet orchidopexie.

Ziekte of verhindering
De operatie van uw kind kan niet doorgaan als uw kind op de ochtend van de ingreep
een temperatuur boven de 38 graden heeft. Ook niet als er in de omgeving
besmettelijke ziekten voorkomen, zoals mazelen, waterpokken, rode hond of bof.
Wij verzoeken u dit dan telefonisch door te geven aan het secretariaat urologie.

Voorbereiding
In het algemeen wordt uw kind één dag in het ziekenhuis opgenomen. De operatie vindt
plaats onder narcose. Daarom moet uw zoon op de dag van opname nuchter zijn. Dit
betekent dat hij niet mag eten of drinken vanaf een bepaalde tijd voor de operatie.
Wanneer precies, dat hoort u van de opname-afdeling. Wordt uw zoon ‘s middags
geopereerd, dan mag hij ‘s morgens nog wel een licht ontbijt gebruiken (thee met
beschuit). Daarna mag hij niet meer eten of drinken.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Het is belangrijk uw zoontje goed voor te bereiden op de operatie. Als hij weet wat hem te wachten staat, hoeft
hij niet onnodig bang te zijn. U kunt een afspraak maken met een pedagogisch medewerker van de kinderafdeling
als u de voorbereiding enkele dagen voor de operatie wenst. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder
‘Voorlichting voor operatie, test en/of onderzoek voor kinderen’.
Wilt u een strak zittende onderbroek meenemen, die uw zoon aan kan doen na de operatie.

Operatie
De operatie duurt ongeveer twintig minuten per bal. Voor de narcose moet uw kind in een kapje blazen, zodat het
in slaap valt. Soms wordt er een prikje in de arm gegeven. De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje
in de balzak. Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. De bloedvaten en de
zaadleider van de bal worden ook vrijgemaakt van de omgevende weefsels.
Hierdoor kan bijna altijd voldoende lengte verkregen worden om de bal naar de balzak te brengen. Hier wordt
deze vastgezet.
Als de uroloog tijdens de operatie een liesbreuk constateert, dan wordt dit meteen verholpen. De huidwond in de
lies en balzak worden met oplosbare hechtingen gesloten. Deze hoeven dus niet te worden verwijderd.

Complicaties
De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wondjes. Er kan een nabloeding optreden. Dan ziet u
meestal een bloeduitstorting onder de hechting. In de regel verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet nodig.
Soms geneest een wond slecht door een ontsteking. In de meeste gevallen moet dit in het ziekenhuis worden
behandeld. Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-roodachtig uitziet.

Vervoer naar huis
Bij de voorbereidingen hoort ook het regelen van het vervoer naar huis na de ingreep. Uw zoon moet met een
auto vervoerd worden. Het is aan te raden dat er iemand achter in de auto bij uw zoon gaat zitten. Er is dan
iemand in de buurt als hij extra aandacht nodig heeft.

Nazorg thuis
Thuis mag uw kind alles drinken. Als hij niet misselijk is, mag hij weer normaal eten. De dag na de operatie kunt u
uw kind gewoon zijn gang laten gaan. Waarschijnlijk zal hij de eerste dagen minder actief zijn. Kinderen luisteren
meestal goed naar hun lichaam en doen bij pijn vanzelf wat rustiger aan.
De pleister kunt u na één dag verwijderen. Ook mag uw kind dan weer onder de douche of even in bad. Eventuele
luiers kunt u het beste wat vaker verschonen.
Het dragen van een strakke onderbroek mag zolang uw zoon dit ‘prettig‘ vindt.
Indien uw zoon pijn heeft, mag u hem een zetpil of tablet met paracetamol geven. Sporten, zwemmen,
gymnastiek mag en kan meestal na een paar dagen weer. Bij pijn is misschien een iets langere herstelperiode
nodig. Als hij weer fit genoeg is, kan hij ook weer naar school.

Controle
Volgens afspraak komt u met uw zoontje voor controle bij de uroloog, meestal zo’n drie weken na de operatie.

Rechten van het kind als patiënt
U en uw kind hebben rechten, deze staan in de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO)
beschreven. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder ‘Rechten van het kind als patiënt’.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Tot slot
Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding
geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u verteld worden.
Indien er bijzonderheden zijn waar u zich zorgen over maakt of als er nog vragen zijn, neem dan contact op.
U kunt alle vragen gerust stellen aan uw behandelend arts.

Bereikbaarheid
polikliniek Urologie:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.
De polikliniek is bereikbaar via het algemene nummer 033 - 850 50 50.
Als er na de operatie complicaties zijn buiten deze tijden, kunt u contact opnemen met de kinderafdeling via het
algemene nummer.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

