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Contact

az groeninge Kortrijk
urologisch centrum
campus vercruysselaan
Burg. Vercruysselaan 5
8500 Kortrijk
t. 056 63 38 00
www.urologiekortrijk.be

dagziekenhuis urologie
t. 056 63 26 00

artsen urologisch centrum
dr. Ignace Billiet
dr. Karl Lesage
dr. Pieter Verleyen
dr. Peter Vossaert
dr. Patrick Werbrouck

Sclerosering  
varicoele
(spatader teelbal)

Controle
Ondervindt u geen problemen, dan komt u 
langs op controle  

•	 op de consultatie van 

dr. ...................................................................

op ............ / ............ / 20........

om ................................... uur 

•	 bij uw huisarts op 

............ / ............ / 20........ 

•	 of vroeger bij problemen.

Wij wensen u een goede thuiskomst en een 
spoedig herstel!

urologisch centrum



De ingreep 
Voor de ingreep wordt u / uw kind 1 dag 
opgenomen in het ziekenhuis.

U / uw kind meldt zich nuchter aan.

De ingreep gebeurt onder algemene verdo-
ving. 

Normaal gezien treden geen verwikkelingen 
op. 

Nazorg
Medicatie
Bij pijn: 
kinderen: suppo Perdolan® mono voor kinde-
ren of Nurofen® voor kinderen
volwassenen: Dafalgan®

Hygiënische zorg
•	gedurende	2	dagen	geen	douche
•	gedurende	2	weken	geen	zitbad/zwembad
•	gedurende	2	weken	geen	sport	of	zware	

inspanningen om het scleroseringsproces 
goed te laten verlopen.

Wondzorg
Hou het verband droog. Als het verband los-
komt, stip dan de wonde aan met Isobetadine 
dermicum®. 
De hechtingen verteren vanzelf of mogen na 
minstens 8 dagen verwijderd worden als u er 
last van hebt. 

Voeding
Lichte voeding op de dag van de operatie en 
veel drinken.

Thuiszorg
Draag een goed steunende slip.

Aandachtspunten
Controle na afspraak.

Wat is een varicocoele  
(spatader teelbal)?
Een varicocoele is een uitzetting en ontstaan 
van bloedvatkluwen rond de teelbal en zaad-
streng. Dit komt meestal voor aan de linkerkant. 
De afvoer van het bloed van de teelbal naar de 
linkernier verloopt minder vlot en kan aanlei-
ding geven tot het vormen van een spatader. 

Vaak geeft dit geen klachten, soms kan het aan-
leiding geven tot een zwaar gevoel of zelfs pijn 
ter hoogte van de teelbal. Het kan ook leiden tot 
een verminderde vruchtbaarheid en vroegtijdig 
tekort aan testosteron (‘andropauze’).  
 
We behandelen de spatader tijdens een kleine 
operatie waarbij we de spatader ‘droogspuiten’ 
(scleroseren) via een kleine insnede in de bal-
zak. Het bloed wordt dan via andere gezonde 
aders afgevoerd. 

Mevrouw
Mijnheer

Bij u of bij uw kind moet een sclerosering vari-
cocoele uitgevoerd worden. Voor deze ingreep 
meldt u zich op het afgesproken uur aan op het 
dagziekenhuis op de 1ste verdieping van cam-
pus vercruysselaan.

In deze folder vindt u algemene informatie over 
de ingreep, de voorbereiding en de aandachts-
punten na de behandeling.


