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Sterilisatie (vasectomie)

Polikliniek Urologie, route 2.5
Telefoon (050) 524 6920

Algemeen

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek Urologie. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur.

•  In het digitale patiëntenportaal Mijn Martini bekijkt u uw persoonlijke medi-
sche gegevens en afspraken. U kunt inloggen via www.mzh.nl/mijnmartini. 

Inleiding

Uw huisarts heeft u verwezen voor een sterilisatie. In deze folder leest u over de 
gang van zaken. Als u voldoet aan de onderstaande punten, ontvangt u van ons 
een oproep voor de sterilisatie. Bij deze folder zit een toestemmingsformulier. Wilt 
u dat ondertekenen en via de post terug sturen naar de polikliniek Urologie?
 
•  U bent 30 jaar of ouder.
•  U heeft geen kinderwens (meer).
•  Uw partner is niet zwanger.
•  U heeft geen hartkwaal.
•  U gebruikt geen bloedverdunnende middelen.
•  U heeft in het verleden geen operatie in de balzak (bijvoorbeeld, waterbreuk, 

spataderoperatie balzak, zaadbal teruggeplaatst, eerdere hersteloperatie na 
een sterilisatie) of een gecompliceerd verlopen liesbreukoperatie ondergaan.

•  U beseft dat de ingreep definitief is en een hersteloperatie moeizaam is.
•  U realiseert zich dat de ingreep onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd.
•  U realiseert zich dat u de ingreep waarschijnlijk zelf moet betalen, omdat zorg-

verzekeraars de ingreep meestal niet vergoeden.
•  U leest de vooraf aan u verstrekte informatie ‘Sterilisatie’ voor de ingreep goed 

door.
•  U regelt vervoer, zodat iemand u na de ingreep naar huis kan brengen.
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2   Martini Ziekenhuis

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan wordt er een telefonische afspraak bij 
onze verpleegkundige voor u gemaakt. Mocht het nodig zijn dat u eerst door een 
uroloog/ verpleegkundig specialist gezien dient te worden, dan krijgt u daarvoor 
een afspraak. 

Heeft u na het doorlezen van de informatie nog vragen over de procedure? Dan 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Urologie via tele-
foonnummer (050) 524 6920. 

Het secretariaat zorgt er voor dat u een telefonische afspraak krijgt bij de ver-
pleegkundige op maandag of dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur.  

Doel

Bij een sterilisatie worden de zaadleiders doorgesneden en afgebonden. Een ste-
rilisatie veroorzaakt onvruchtbaarheid (steriliteit) bij de man. De zaadlozing blijft 
hetzelfde voelen. Er worden in de teelballen nog steeds zaadcellen gemaakt, maar 
deze kunnen niet meer doorstromen. De hoeveelheid sperma blijft ook gelijk. 

Vergoeding

Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt de ingreep mogelijk vergoed. Wij advi-
seren u om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als u wilt weten 
wat de kosten van de ingreep zijn, kunt u contact opnemen met bureau factura-
tie, via email (facturatie@mzh.nl) en/of via telefoonnummer: (050) 524 5070.

Voorbereiding

We verzoeken u 1 dag voor de ingreep uw balzak en liesplooien te scheren. De 
ingreep wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U mag op de dag van 
de ingreep gewoon eten en drinken. Neemt u een strak zittende onderbroek of 
zwembroek mee naar het ziekenhuis. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op 
de polikliniek Urologie. 

Tijdsduur

De ingreep duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
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Verloop

•  U wordt opgeroepen vanuit de wachtkamer voor een kort gesprek met de uro-
loog. Daarna gaat u naar een kleedkamer waar u uw broek en onderbroek uit-
trekt. Daarna gaat u op de behandeltafel liggen.

•  De balzak wordt ontsmet en afgedekt met een steriel laken. Vervolgens wordt 
aan 1 kant in de balzak de zaadleider opgezocht. Hierna krijgt u enkele verdo-
vende injecties in de balzak aan die zijde. Dit geeft tijdelijk een onaangenaam 
gevoel.

•  Door een kleine insnijding in de balzak wordt de zaadleider aan de oppervlak-
te gebracht. Het naar voren halen van de zaadleider kan een onaangenaam 
gevoel geven in uw buik. Daarna wordt de zaadleider doorgeknipt en afge-
bonden. 

•  De huid van de balzak wordt gehecht met materiaal dat na ongeveer een week 
vanzelf oplost. 

•  Deze procedure wordt daarna aan de andere kant van de balzak uitgevoerd. 

Na de ingreep

Ga niet op eigen gelegenheid naar huis. Na de ingreep moet u het 24 uur rustig 
aan doen: verricht geen zwaar werk of tilwerk, ga niet fietsen en wacht 7 dagen 
voordat u weer gaat sporten. Meestal kunt u de dag na de operatie weer aan het 
werk. Tenzij het werk lichamelijk zwaar is. 
Als de verdoving is uitgewerkt, kunnen de liezen en de balzak enigszins pijnlijk 
aanvoelen. In dat geval mag u een pijnstiller nemen (paracetamol). Houd het 
wondje zo droog mogelijk. U mag wel douchen, maar niet baden of zwemmen. 
Een blauwe plek, enige zwelling op de balzak of een druppeltje bloed is niet ver-
ontrustend. Is er sprake van een grote zwelling, koorts of heftige pijn? Of blijft het 
wondje bloeden? Dan kunt u de eerste 24 uur na de ingreep contact opnemen 
met de spoedeisende hulp. Daarna neemt u contact op met uw huisarts. Deze 
kan eventueel contact opnemen met de dienstdoende uroloog.

Adviezen

Door het genezingsproces en mogelijke gevoeligheden is het advies om de eer-
ste week na de ingreep geen gemeenschap te hebben. Daarna kan dit weer, maar 
dan moet u wel alternatieve anticonceptiemaatregelen (zoals een condoom) ge-
bruiken. Dit doet u tot het zaadonderzoek aantoont dat er geen levende zaadcel-
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len meer zijn. Na de operatie bent u niet direct steriel. Geruime tijd na de sterilisa-
tie kunnen er tijdens de zaadlozing nog levende zaadcellen vrijkomen. Deze zijn 
niet afkomstig uit de teelballen, maar komen uit andere delen van de geslachtsor-
ganen. U moet zeker nog 3 maanden anticonceptie blijven gebruiken en daarna 
de zaadlozing laten controleren. 

Bijzonderheden

•  De ingreep is definitief. Bij 1 op 5000 mannen bestaat echter de kans dat de 
verbinding van de zaadleider zich spontaan herstelt. In dat geval is er weer 
kans op bevruchting. 

•  5% van de mannen die zich laat steriliseren heeft kans op chronische pijn in de 
balzak. 

•  2-6 % van de mannen krijgt spijt van de ingreep, meestal door een hernieuwde 
kinderwens. Een sterilisatie wordt niet uitgevoerd als uw partner zwanger is. 
Het advies is om niet tot sterilisatie over te gaan als uw kind jonger is dan 1 jaar.

Voordat u naar huis gaat, krijgt u een formulier mee met instructies en een pot-
je voor sperma(zaad)onderzoek na de sterilisatie. Dit levert u in na 3 maanden 
waarin minimaal 24 zaadlozingen hebben plaats gevonden. De uitslag is binnen 3 
weken bekend. Daarover krijgt u van ons schriftelijk bericht. Soms komt het voor 
dat u nog een keer een spermamonster moet inleveren. 

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de ingreep naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het 
geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk 
is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klach-
tenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze 
website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Urologie, tel. (050) 524 6920.  De polikliniek is bereikbaar op 
werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 

 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 

Groningen

Algemeen telefoonnummer

()   

www.martiniziekenhuis.nl
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