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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
Liesbre
euk (hyd
drocele commu
unicans))
Geachte patiënt,
Deze info
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
Ze is be
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan.
Deze bro
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
medical guidelines omtrent een hydrrocele comm
medische
e wetenschap
p en op de toepasselijke
t
municans.
Tijdens d
de consultatie
e met de be
ehandelende arts zal u, voor
v
zover diit nodig is, bbijkomende relevante
r
informatiie worden me
eegedeeld.
In dit dee
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de hydrocele communicaans.
mulier dat u moet
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algeme
ene inform
matie over liesbreuk of hydrocele comm unicans
1) Beh
handeling va
an een liesb
breuk of ee
en hydrocele communiicans
Tijdens de embryolo
ogische ontw
wikkeling (tijjdens de zw
wangerschap)) dalen de tteelballen (te
estes) bij
jongens vanuit de bu
uik naar de balzak
b
(scrottum). De teelbal sleept het buikvlies ((binnenbekle
eding van
holte of perittoneum) me
et zich mee, zodat de te
eelbal uiteind
delijk omgevven is door een klein
de buikh
zakje (tu
unica vaginallis, maakte oorspronkelijk
o
k deel uit van het buikvlies) met zeerr weinig vocht. Nadat
de teelbal door het lieskanaal is ingedaald, m
en. Indien
moet de verrbinding met het buikvliees zich sluite
beurt, kan er vocht uit d
de buikholte
e naar de ba
alzak lopen. Dit noemen
n we een
dit niet volledig geb
“hydroce
ele communicans”. Er tre
eedt dan een meestal pijn
nloze zwelling op van de balzak. Dit is
i dikwijls
meer uittgesproken na
n langer rechtop lopen, h
hoesten, perrsen en verdw
wijnt soms nna neerliggen
n.
Als de ve
erbinding me
et de buikho
olte breder iss, kan er vet of darmwee
efsel indalen.. Dit noemen
n we een
liesbreukk. In zeldzame gevallen
n kan een iingeklemde liesbreuk on
ntstaan, waaarbij de darrm in de
breukpoo
ort gekneld raakt.
r
Doordat de eigen bloedvoorzie
ening kan wo
orden afgeknneld, is een dringende
d
ingreep dan nodig. Bij
B inklemmin
ng kan de daarmwand besschadigd rak
ken, met perfforatie en infectie tot
gevolg. E
Een ingeklem
mde liesbreuk
k is pijnlijk en
n erg gezwollen.
Een hydrocele comm
municans kan
n soms spon
ntaan sluiten tot de leeftijd van 1 à 2 jaar. Een liesbreuk
eidelijk brede
er en groter worden,
w
mett storend volume-effect. Dit houdt in dat een ingreep zich
kan gele
bij de va
aststelling va
an een liesbre
euk opdringtt, bij hydroce
ele communicans kan woorden gewaccht tot de
leeftijd vvan 2 jaar.
Ook bij meisjes kan een liesbreuk voorkomeen. Het betrreft een pijnloze zwellingg in de liessstreek die
eidt tot een chirurgische
c
ingreep.
steeds le
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2) Tech
hniek
e gemaakt te
er hoogte vaan de liesstre
eek. De (cre
emaster-)spieertjes, zaadsstreng en
Er wordtt een incisie
bloedvatten die naar de teelbal gaan, worrden voorzicchtig via disssectie bloottgelegd tot men de
verbindin
ng van het buikvlies
b
naar de balzak vvolledig heefft geïsoleerd. Deze verbiinding wordtt zo hoog
mogelijkk naar het bu
uikvlies afgeb
bonden. Als er een brede
e breukopen
ning in de buuikspierwand bestaat,
wordt de
eze met hech
htingen vernauwd, om errvoor te zorg
gen dat er zic
ch geen nieuuwe breuk on
ntwikkelt.
Deze tecchniek verschilt van deze
e bij de volw
wassenen, waar steeds een
e lieskanaaalherstel noo
odzakelijk
is. Bij kin
nderen is dit quasi nooit nodig, wat d
de ingreep ve
eel minder pijnlijk maakt..
co's en mog
gelijke com
mplicaties
3) Risic
Hieronde
er vindt u ee
en niet-exhau
ustieve lijst vvan algemen
ne en specifie
eke complicaaties, samen met de
frequenttie waarmee deze optreden:
(a): freq
quent: >15%
%
(b): occa
asioneel: 5-1
15%
(c): zeldzaam: 1-5%
%
(d): zeerr zeldzaam: <1%
a. Tijd
dens de ope
eratie



Elke ingreep, ho
oe klein ook, houdt risico
o’s in die som
ms onvoorspelbaar en uiitzonderlijk zijn,
z
maar
gelijk ernstig (hartaanval,, diepe veneu
uze trombose, longembo
olie, anafylacctische shock
k op allermog
gie, bloeding, ovverlijden ....).. Dit gebeurtt gelukkig uitterst zelden.



v
organeen (hart, blo
oedsomloop, longen, nieeren) en/of blijvende
Ernsstige compliccaties van vitale
scha
ade (zoals org
gaanfalen, verlamming) zzijn zeer zeld
dzaam.



Zeerr zelden kan de ingreep niet worden uitgevoerd omdat er zic
ch een ernsttige complica
atie voordoett en de opera
atie moet wo
orden stopgeezet.



z om bijko
omende hand
delingen te verrichten
v
om
m problemen
n die zich
Zeerr zelden kan het nodig zijn
tijde
ens de ingree
ep voordoen te behande len. Daarom
m dient u uw akkoord te ggeven dat, indien uw
beha
andelende arts dit nodig
g of raadzaaam acht, er bijkomende handelingenn worden ge
esteld om
onve
erwachte pro
oblemen op te
t lossen.



Ook voorbereide
ende, begele
eidende of laatere acties zijn niet geheel vrij vann risico's. Zo
o kunnen
oorbeeld infu
usies of injecties problem
men veroorzzaken zoals spuitabcesseen, lokale weefselbew
bijvo
scha
adiging (necrrose) en/of veneuze irrritatie, dermatitis. Deze zijn meestaal van voorb
bijgaande
aard
d. Ze leiden zeer
z
zelden to
ot blijvende schade aan de zenuwen (pijn, verlam
mming).



Bij h
het blootlegg
gen van bloedvaten en d e zaadstreng
g weg van de
d breukzak kan in zeer zeldzame
geva
allen schade aan deze bloedvaten off de zaadstre
eng ontstaan. In dat geva
val is het mogelijk dat
de teelbal achte
erblijft in gro
oei, dat de teeelbal afsterrft of dat er geen zaadceellen uit dezze teelbal
er kunnen komen bij een zaadlozing.
mee
b. Na de operatie
b
o



Plaattselijke zwellling is volstrekt normaaal (voorname
elijk ter hoogte van de balzak) en verdwijnt
vanzzelf na enkele dagen. Zee
er zelden zall er een blau
uwe plek (hematoom) onntstaan die moet
m
worden gedraineerd via een klein
ne incisie.
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Een lokale bloed
ding is ook de
e dagen volg
gend op de operatie
o
nog
g mogelijk. Inndien nodig kan deze
den afgedrukkt met een ko
ompres. Indiien de bloeding blijft bestaan, raadpleeegt u best een
e arts.
word



Won
ndinfecties ku
unnen het ge
enezingsprocces aanzienlijk vertragen. Het risico oop infectie iss occasioneel tot zeldzaam. Dit treed
dt voornameelijk op als er
e vooraf ree
eds een infeectie was. Re
egelmatig
odig. Enkele dagen
d
antibi otica zijn zellden nodig.
ontssmetten is no



Zelden kan er ee
en minder esthetisch littteken ontstaa
an. Dit heeftt veel te maaken met perrsoonlijke
eg (bijv. kelo
oïdvorming).
aanle



Allerrgie of overg
gevoeligheid (bijv. aan m
medicatie, pijnstillers, ve
erdovingsmidddelen, ontsm
mettingsmidd
delen, latex) kan tijdelijk
k zwelling, jeeuk, niezen, huiduitslag, duizeligheid of braken en
e andere
reaccties veroorza
aken. Ernstig
ge complicatties van vitale organen (hart,
(
bloedssomloop, longen, niende schade (zoals
(
orgaan
nfalen, verlamming) zijn zeer zeldzaaam.
ren) en/of blijven



Een luchtweginfe
ectie kan in zeldzame g
gevallen voorrkomen; de kans is grotter na een algemene
a
doving en bij rokers.
verd



Ook voorbereide
ende, begele
eidende of laatere acties zijn niet geheel vrij vann risico's. Zo
o kunnen
beeld problem
men veroorzzaken, zoals spuitabcesseen, lokale weefselbew
infussies of injectties bijvoorb
scha
adiging (necrrose) en/of veneuze irrritatie, dermatitis. Deze zijn meestaal van voorb
bijgaande
aard
d. Zeer zelden
n leiden ze to
ot blijvende schade aan de zenuwen (pijn, verlam
mming



Pijn: de ingreep vereist geen grote incissies of traum
matische acties, de pijn is meestal gering
g
en
agen na de o
operatie. Een
n klassieke pijnstiller
p
kann dan worden
n ingenoblijftt beperkt tot een paar da
men
n.



Zoals hoger reed
ds besproken
n is, kan er iin zeer zeldzzame gevallen schade onntstaan aan de
d bloeden van de tee
elbal. De teelbal kan afste
terven of gele
eidelijk atroffiëren (krimppen en zeer klein
k
worvate
al moet de te
eelbal soms worden weg
ggenomen tijd
dens een bijkkomende ing
greep.
den)). In dat geva



Er ka
an ook in ze
eer zeldzame
e gevallen scchade aan de zaadstreng
g ontstaan, hhetgeen verminderde
vrucchtbaarheid kan
k veroorzaken.

4) Voo
orbereiding voor de op
peratie
odig dat u ons
o voor de procedure
p
laaat weten we
elke medicijn
nen u gebruiikt. De behandelende
Het is no
arts zal beslissen of en wanneerr het gebruikk van deze middelen
m
mo
oet worden sstopgezet. Vertel
V
ook
o
en ziektes u reeeds heeft do
oorgemaakt,, welke evenntuele complicaties er
aan uw arts welke operaties
ent voor bep
paalde stoffen
n.
zijn geweest en of u allergisch be
oving - plaatselijke verd
doving, regio
onale verdov
ving (alleen het onderlicchaam is
De keuzze van verdo
verdoofd
d) of algeme
ene verdoving
g (de patiën
nt slaapt volle
edig) - wordt meebepaalld door de chirurg en
de anestthesist op ba
asis van de persoonlijke
p
voorgeschie
edenis. De pa
atiënt dient nuchter te zijn
z op de
dag van de operatie..
gewenst, kun
nt u met de facturatiedie
f
enst van het ziekenhuis contact
c
opneemen om de kostprijs
Indien g
van de zziekenhuisopname te kun
nnen inschattten.
Specifiekke anesthesio
ologische asp
pecten en rissico’s kunnen
n met de ane
esthesist worrden besprok
ken. Het
is mogelijk dat een andere
a
chirurrg met de no
oodzakelijke capaciteiten
c
de ingreep zzal uitvoeren tenzij
elijk anders iss afgesproke
en met de do
oor u gekozen
n arts.
dit duide
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5) Naz
zorg na de operatie
o
peratie is er geen
g
strikte bedrust nod ig.
Na de op
De wond
de wordt mee
estal geslote
en met hechttingen die spontaan oplosssen.
Wondcon
ntrole is dagelijks noodza
akelijk. Bij prroblemen die
ent u meteen
n uw arts te rraadplegen.
Dikwijls zijn er watterdichte kle
eefverbandjees aangebracht die pass na 10 daggen moeten
n worden
erd en waarm
mee kort dou
uchen of bad
den is toegelaten vanaf 48 uur na dee ingreep. De
D wonde
verwijde
kan ook met wondlijm
m zijn dichtg
gemaakt.
r
zijn
n om gedureende een paar dagen
Om zwelling te voorkomen of te vermindereen, kan het raadzaam
oek te dragen.
een strakke onderbro
peratie ambu
ulant wordt verricht,
v
dien
nt u te worde
en opgehaald
d door een vvolwassen be
egeleider,
Als de op
omdat de alertheid van
v u door de
e verdoving en/of pijnstillers kan zijn
n verminderdd. We zullen u zeggen
nemen aan h
het wegverke
eer. U dient ook te verm
mijden om be
elangrijke
wanneerr u weer actiief kan deeln
beslissingen te neme
en in deze pe
eriode.
edure is mee
estal pijnloos. Pijnstilling zzal indien no
odig intraveneus of oraal worden toeg
gediend.
De proce
De duur van ziekenhuisopname bedraagt
b
meeestal een paar uur tot 48
8 uur.
men) wordt afgeraden
a
geedurende min
nstens 2 wek
ken.
Sporten (ook zwemm
dikwijls opnie
euw aan het werk gaan vvanaf 2 of 3 dagen
d
na de ingreep.
U kunt d
6) Bij w
welke signa
alen dient u uw arts te
e raadplege
en tijdens uw
u herstel??
oge koorts (b
boven 38 °C), bloeden, pijn.
p
In geval van moeilijkk urineren, ho
7) Watt zijn de gev
volgen van de ingreep
p?
niek die word
dt uitgevoerd
d, is een stan
ndaardingree
ep. Zoals bij elke
e
ingreep kunnen er zich
z
De techn
echter so
oms bepaald
de complicatie
es voordoen , zoals hierboven beschre
even.
arna
8) Daa
ntroles aangeeraden na de
e ingreep.
Meestal worden één of meer con
emeen
9) Alge
ënt hebt u re
echt op volle
edige inform
matie over uw
w medisch probleem en over de aan
nbevolen
Als patië
chirurgissche ingrepen
n.
Dit form
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
anvullende in
nformatie kriijgt.
nodig, aa
Deze infformatie is niet bedoeld om
o u te vero
ontrusten, maar
m
om u vo
oldoende te informeren, zodat u
kunt besslissen of u deze
d
ingreep al dan niet w
wenst te late
en uitvoeren//ondergaan.
oog staat ste
eeds tot uw beschikking
b
vvoor alle verd
dere informa
atie.
Uw urolo

