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Urologie 
 

Behandeling van een hydrocele 
(waterbreukzak) 
 

Leegzuigen en verkleven 
 
Inleiding 
U heeft met uw uroloog besproken dat u binnenkort een behandeling krijgt omdat u 
een hydrocele (waterbreukzak) heeft. 
 
Wat is een hydrocele? 
Een hydrocele (waterbreukzak) is een  goedaardige zwelling van de balzak met 
vocht. In de vliezen rondom de teelbal kan zich vocht ophopen. De oorzaak is 
meestal onbekend. Soms ontstaat het na een ontsteking, een ongeval of een ingreep 
aan de balzak. De zwelling kan zo erg toenemen dat er ongemak ontstaat. 
 
Behandelingen 
Er zijn twee behandelmogelijkheden: 

1. Een operatie:  
De operatie vindt plaats onder narcose of met een ruggenprik. (Zie folder 
Hydrocele of spermatocele) 

2. Leegzuigen (aspireren) en verkleven (scleroseren). 
Deze informatie gaat over het verkleven. Bij verkleven worden de vliezen rondom de 
teelbal verkleeft. 
 
Verkleven (scleroseren) 
Verkleven kan poliklinisch gebeuren. Dit betekent dat u de behandeling ondergaat op 
de polikliniek en u daarna weer naar huis mag.  
Na een plaatselijke verdoving, wordt met een dunne naald al het vocht verwijderd 
(aspiratie). Via dezelfde naald wordt daarna een sterke alcoholoplossing 
achtergelaten (Aethoxysclerol). Door deze vloeistof verkleven de vliezen rondom de 
teelbal.  
 
Duur behandeling 
Deze ingreep duurt 15 minuten met voorbereidingen en nazorg. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 2 

Voorbereiding 

 Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u, alleen in overleg met uw arts, 
deze  voor de ingreep stoppen. 

 Als u onder begeleiding staat van de trombosedienst informeer deze dan over de 
ingreep. De trombosedienst stemt dan met u af wat u moet doen. 

 U kunt van te voren 2 tabletten van 500 mg Paracetamol innemen.  
 
Voordelen   
De voordelen ten opzichte van een operatie zijn: 

 De behandeling kan poliklinisch plaatsvindenDe behandeling is minder ingrijpend 

 Er is een kortere wachttijd voordat u word topgeroepen 
 
Succeskans 
De behandeling slaagt ongeveer bij 2 van de 3 patiënten. Als de hydrocele aanwezig 
blijft of terugkeert, kan de behandeling nogmaals herhaald worden of er kan alsnog 
een operatieve ingreep gedaan worden.  
 
Na de ingreep 

 De eerste weken na de ingreep kan de balzak erg pijnlijk zijn. Dit komt omdat er 
een steriele (geen bacteriën) ontstekingsreactie ontstaat. 

 Het kan zijn dat u dagelijks pijnstilling nodig heeft. U mag hiervoor dagelijks 
Paracetamol innemen. Neem 4 keer per dag 2 stuks van 500 mg Paracetamol. In 
overleg met de arts kunnen er zo nodig ook andere pijnstillers voorgeschreven 
worden.  

 U mag meteen na de behandeling naar huis.  
Omdat u verdoofd bent geworden mag u niet zelfstandig naar huis. Zorg dat 
iemand u komt halen.  

 U kunt de dag na de ingreep gewoon weer aan het werk. 
Belangrijk om te weten is dat de balzak na de behandeling de eerste twee maanden 
nog flink gezwollen kan zijn. Om deze reden wordt pas een controle afspraak na vier 
maanden ingepland.  
 
Contact opnemen 
Neem contract op met polikliniek Urologie als: 

- De pijn erger wordt ondanks de pijnstilling 
- Er bloed of pus uit de wond komt 
- U Koorts heeft boven 38.5 °C. 

Wilt u contact met het ziekenhuis buiten kantoortijden? 
Bel dan de Spoed Eisende Hulp 077-320 58 10. 
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Vragen 
 

Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens 
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek Urologie 
 

Locatie Venlo Routenummer 68 
 

(077) 320 68 33 

Locatie Venray Routenummer 44 (077) 320 68 33 
 

 
Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met: 
 
 

Spoedeisende Hulp (SEH) Locatie Venlo 
 
(077) 320 58 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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