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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
va
asectom
mie
Geachte patiënt,
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Deze info
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
Ze is be
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
medische
e wetenschap
p en op de toepasselijkee medical gu
uidelines omtrent de vassectomie. Tijdens de
consultattie met de behandelende
b
e arts zal u, voor zover dit
d nodig is, bijkomende relevante in
nformatie
worden m
meegedeeld.
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de vasectom
mie.
In dit dee
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
mulier dat u moet
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algem
mene infor matie over de vasecctomie
1. Ana
atomie en doel van de ingreep.
en ontstaan in de teelbal en wordeen van hieru
uit richting de prostaat ggevoerd via het vas
Zaadcelle
deferenss of zaadleid
der. Ter hoog
gte van de p
prostaat men
ngen deze zaadcellen
z
zicch met het sperma.
Het is de
e zaadcel die
e dmv versme
elting met dee eicel van de vrouw een bevruchtingg veroorzaak
kt.
erbreken van
n de zaadleid
der, m.a.w. vvasectomie, betekent
b
bijg
gevolg dat err geen transp
port van
Het onde
zaadcelle
en meer mog
gelijk is met als eindresulltaat afwezig
gheid van zaa
adcellen in h et sperma.
nieuw aan elkaar
e
verbin
nden van dee onderbroke
en zaadleide
er -de vaso--vasostomie-- is niet
Het opn
gegarand
deerd succe
esvol, de vassectomie dieent dan ook
k te worden beschouwd als een de
efinitieve
ingreep.
dere therape
eutische mogelijkhede
en
2. And
aan ook andere vormen van conttraceptie. In
n stijgende lijn van effficiëntie is dit
d (niet
Er besta
exhaustieve
van
mee
est
voorko
omende
mogelijkhede
m
en):
perioddieke
onth
houding,
lijst
e, het condo
oom, het spiiraal, de min
ni-pil, de prik
kpil of implaanteerbare pil
p en de
temperatuurmethode
orale pil..
ntal van deze
e mogelijkhe
eden hebben
n naast hun contraceptief effect oook andere po
otentiële
Een aan
voordele
en, het is belangrijk
b
om
m alvorens te beslissen
n tot een vasectomie
v
het effect van
v
het
stopzette
en van deze contraceptiv
va bij de parttner te evalu
ueren. Zo kan
n een hormooonspiraal re
esulteren
in minde
er uitgespro
oken of zelfss afwezig b
bloedverlies. De pil verh
hindert meesstal ovulatie
e en de
bijhorend
de pijn maarr ook vermin
ndert dit de mogelijke sy
ymptomen diie gevolg zijnn van de hormonale
veranderringen tijden
ns een cyclus. Het ond
derschatten van deze voordelen
v
vooor de partner kan
resultere
en in een dubbele contra
aceptie: de stterilisatie van
n de man en
n een ander ccontraceptie
ef dat de
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partner b
blijft gebruikken om anderre redenen.
nderbreken van
v
de eileider, is het equivalent van de
De steriilisatie bij de vrouw, dit is het on
mie bij de man,
m
het verh
hindert transsport van de
e eicel naar de
d baarmoedder. De efficciëntie is
vasectom
dezelfde maar de pro
ocedure is ge
evaarlijker om
mdat hiervoo
or via de buik
k moet wordden geoperee
erd.
belangrijk ste
eeds te beseffen dat dee familiale situatie
s
kan wijzigen (sccheiding, ov
verlijden,
Het is b
nieuwe kkinderwens,...) het is bijg
gevolg verkieeslijk dat dezze procedure
e wordt beslooten in same
enspraak
met de p
partner.
eserveren van zaadcellen is mogelijk, maar wordt gewoonlijk niet
n gedaan en is duur.
Auto-pre
orbereiding voor de op
peratie
3. Voo
Als de in
ngreep onderr algemene of
o epidurale verdoving dient
d
te gebe
euren, zal eeen bloedafname, een
elektroca
ardiogram en
n eventueel een
e radiograafie van de bo
orstkas word
den uitgevoeerd voor de geplande
g
ingreep. De specifieke risico's va
an deze vor men van an
nesthesie kun
nnen besprooken worden op een
atieve raadplleging bij de dienst anestthesiologie.
preopera
ngreep gebeu
urt onder lok
kale verdovin g zal een blo
oedafname volstaan.
v
Als de in
ak wordt bestt geschoren net voor de ingreep om wondbesmettting te verm
mijden.
De balza
4. Ope
eratietechniiek
peratie gebe
eurt meesta
al onder lo
okale verdov
ving. Bij lokale verdovving kan niiet elke
Deze op
onaange
ename sensa
atie gegarandeerd verm
meden word
den (bijvoorrbeeld bij hhet trekken op de
zaadstre
eng). Indien gewenst kan
n dit ook on der algemen
ne verdoving
g gebeuren. Over de risicco’s van
de algem
mene anesthe
esie kan u ap
part geïnform
meerd worde
en.
w
een kle
eine incisie g
gemaakt ter hoogte van de zaadstreeng in het bo
ovendeel
Bij deze procedure wordt
gs deze insn
nijding opge
espoord en geïsoleerd van de
van de balzak. De zaadleider wordt lang
e teelbal. Err wordt een
n segment zaadleider weggenomen
w
n en microsscopisch
bloedvatten naar de
onderzoccht ter bevestiging. De beide
b
einden
n worden toe
egebonden, toegebrand of begraven
n op een
verschille
ende plaats in
i het scrotu
um, meestal w
wordt een co
ombinatie va
an deze methhoden gebruikt (bijv.
toebrand
den en toebin
nden).
greep wordt herhaald
h
aan
n de andere zzijde.
Deze ing
De duur van de operratie is meesttal 15 tot 30 minuten.
p
5. Het postoperattief verloop
Tijdens d
de hospitalisa
atie:
De intervventie kan ambulant
a
geb
beuren bij lo
okale verdoving, bij algem
mene of locooregionale ve
erdoving
zal dit via dagopnam
me dienen te gebeuren.
Ter hoog
gte van de wondjes kan
n er wat pij n en discom
mfort worden
n ervaren bijj het ontwak
ken (d);
hiervoor kan paracettamol en NSA
AID genomen
n worden.
Terug th
huis:
 De wonde kan nog enkele
e
dage n gevoelig zijn (c). Sommige
S
paatiënten gev
ven een
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kkrampachtige pijn aan in
n het lieskan
naal na betrrekking, dit is eerder zel dzaam en verdwijnt
v
sspontaan me
et de tijd (b).
De herstelpe
eriode is doo
orgaans kortt en licht we
erk kan hern
nomen wordden 1-2 dage
en later.
V
Volledig hern
nemen van alle
a activiteiteen kan doorg
gaans na een
n week.
Men is pas als steriel te beschou
uwen nadatt bij een za
aadtelling e
er geen zaadcellen
w
werden terruggevonde
en in het sp
permastaal.. Tot die tijd
d dient een
n andere vo
orm van
c
contraceptie te worde
en gebruiktt.
g
een controle van
n het sperma
a 6-12 weken na de ingrreep afhanke
elijk van
Doorgaans gebeurt
h
het aantal ejjaculaties.
De vasectom
mie heeft gee
en invloed op
p de erectiess of op het libido en er vverandert na
auwelijks
iiets aan het aspect van het
h sperma. Seksuele acctiviteit kan dus
d hernomeen worden va
an zodra
e
er geen pijn meer wordt ervaren ter hoogte van het scrotum.
n te worden
n gehouden en bij scrottale zwellingg en discomffort kan
De wondjes dienen rein
o
ondersteune
end ondergoe
ed of suspen soir worden gebruikt.

co's en mog
gelijke com
mplicaties
6. Risic
er vindt u ee
en niet-exhau
ustieve lijst vvan algemen
ne en specifie
eke complicaaties, samen met de
Hieronde
frequenttie waarmee deze optreden:
<1%
(a): zeerr zeldzaam: <
(b): zeldzzaam: 1-5%
(c): occa
asioneel: 5-15
5%
(d): frequent: >15%
Tijdens d
de ingreep:
 Elke chirurg
gische act behelst,
b
ond
danks alle voorzorgen,
v
een zeker risico op ernstige
ccomplicaties en zelfs ov
verlijden van
n de patiëntt. Bij vasecto
omie is de kkans op belangrijke
p
u
gering maar niet n
nul (a).
problemen uiterst
 Een beschad
diging van de
e bloedvaten
n kan zij het uiterst zelden aanleiding geven tot afsterven
vvan de teelbal (a).
Na de op
pname:
 Z
Zelfs al word
dt de vasecctomie besch
houwd als de
e meest zek
kere vorm vaan contracep
ptie, een
ffalen is altijd
d mogelijk. Dit
D is meestall het gevolg van betrekkiing zonder eeen andere vo
orm van
ccontraceptie vóór de con
ntrole zaadte lling.
 Z
Zelden is falen het gevo
olg van sponttane rekanallisatie waarb
bij de eindjess terug naar mekaar
g
groeien. Dit wordt gerap
pporteerd in 1 patiënt op
p 2000 bij adequate techhniek en dit kan tot
vverschillende
e jaren na de
e ingreep geb
beuren.
 Een zeldzam
me afwijking is de aanweezigheid van
n 2 zaadleiders aan 1 z ijde, dit kan
n gemist
w
worden tijde
ens de ingree
ep. In dit geeval zal de zaadtelling te
elkens opnieuuw de aanwezigheid
vvan zaadcelle
en tonen. Ee
en nieuwe ing
greep zal dan noodzakeliijk zijn.
 Een bloeduiitstorting (b
b) ter hoog te van het scrotum iss altijd moggelijk, net als een
w
wondinfectie
e of abcesvo
orming. In u
uitgebreide gevallen kan
n een nieuw
we ingreep hiervoor
n
noodzakelijkk zijn (a).
 De littekens kunnen som
ms langdurig hypergevoe
elig zijn en bestaat
b
de m
mogelijkheid van een
g
gevoelig gra
anuloom als gevolg van lekkage van
n zaadcellen uit de doorggenomen za
aadleider
((a).
 IIn zeldzame gevallen wo
ordt bij insn ijding een huidzenuw ge
eraakt. Dit ggeeft soms blijvende
b
vvoosheid in een
e deel van
n de huid van
n de balzak (a).
(
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7. Alge
emeen
bt u recht op
o volledigee informatie over uw medisch
m
proobleem en over
o
de
Als patiënt heb
bevolen chiru
urgische ingrrepen.
aanb
ordt u meeg
gegeven tijdeens de raad
dpleging bij uw behandeelende arts waar u,
Dit fformulier wo
indie
en nodig, aanvullende informatie kkrijgt. Het formulier
f
mo
oet worden ingevuld en
e moet
onde
ertekend worden terugge
estuurd naarr een persoo
on van het medische
m
teaam vóór de operatie
om u
uw medisch dossier te ve
ervolledigen.
e informatie is niet bedoe
eld om u te vverontrusten, maar om u voldoende tte informeren, zodat
Deze
u kunt beslissen of u deze ingreep al dan
n niet wenst te
t ondergaan
n.

