Zaadbalkanker
Inleiding
Zaadbalkanker is kanker van de zaadbal. Een zaadbal wordt ook teelbal of testis

genoemd. Zaadbalkanker is een woekering van kiemcellen in één van de zaadballen.
De aandoening komt niet zo vaak voor en treft vooral jongere mannen tussen de 15
en 40 jaar oud. Zaadbalkanker ontstaat meestal in de cellen die het zaad
produceren: de kiemcellen. Zaadbalkanker ontstaat ook uit andere cellen van de
zaadbal. Dit zijn hele zeldzame soorten zaadbalkanker.
Tijdens het bezoek aan de uroloog is er besproken dat het noodzakelijk is om via een
operatie de aangedane zaadbal te verwijderen.
Onderzoek
Meestal wordt er tijdens het polikliniek bezoek de volgende onderzoeken uitgevoerd
om de arts te helpen met de diagnose en behandeling.
Echografie
Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze
geluidsgolven horen mensen niet, maar zorgen dat de testis zichtbaar zijn op een
beeldscherm. Zo kan er gekeken worden naar de testis en de eventuele tumor. De
echo is niet pijnlijk.
Bloedonderzoek
Bij zaadbalkanker kunnen bepaalde stoffen in het bloed aanwezig zijn. Deze stoffen
noem je “tumor merkstoffen”. De arts wil graag weten hoe hoog deze stoffen zijn om
eventuele behandeling hierop aan te passen.
CT scan
Een CT scan is een apparaat waarmee er dwarsdoorsnede foto’s gemaakt worden
van uw lichaam. Er wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. U krijgt een CT scan
van uw buik en longen. Bent u allergisch voor contrast vloeistof? Meld u dit dan.

Oorzaak
Over de oorzaken van zaadbalkanker is nog weinig bekend. Wel is bekend dat
sommige mannen (mogelijk) een wat groter risico hebben op het krijgen van
zaadbalkanker dan andere mannen:
-

Mannen bij wie een of beide zaadballen bij de geboorte niet waren ingedaald;
Mannen die eerder zaadbalkanker hebben gehad;
Mannen bij wie de zaadbal verminderde bloedvoorziening heeft. (testis atrofie)
Mannen die zaadbalkanker in de familie hebben.

Symptomen
Er is een verandering gevoeld in de zaadbal. Dit kan een pijnloze zwelling zijn. Ook
kan je een zwaar of dof gevoel ervaren in de onderbuik of achterin de balzak.
Sommige mannen ervaren zwelling van de borstklieren of verliezen gewicht.
Heel zeldzaam kan het zijn dat er bloed wordt opgehoest.
Operatie
Als alle onderzoeken op zaadbal kanker wijzen, moet de testikel zo snel mogelijk
worden verwijderd. Het liefste binnen 72 uur na uw polikliniek bezoek. Als er dezelfde
dag tijd is, kan het zijn dat u zelfs direct opgenomen wordt.
Tijdens de operatie worden de zaadbal, bijbal en zaadstreng weggehaald. De
operatie wordt gedaan via uw lies. De verwijderde bal wordt onder de microscoop
onderzocht door een arts. Dit onderzoek geeft dan de daadwerkelijke uitslag of er
zaadbalkanker is gevonden.
Prothese
Er bestaat een mogelijkheid tot het plaatsen van een kunstbal. Mocht u dit willen
bespreek dit dan met uw behandelend arts.
Vruchtbaarheid
De operatie en het verwijderen van de zaadbal zorgt meestal niet voor
onvruchtbaarheid. Heeft u een kinderwens? Bespreek dit dan met uw behandelend
arts.
Seks
Door de verwijdering van de zaadbal verandert er niets aan uw erecties, of de zin om
te vrijen.
Uitslagen en behandeling
De uitslag van de verwijderde zaadbal en de uitslagen van de onderzoeken wordt
aan u verteld. Uit dit gesprek komt ook een advies naar voren of er verdere
behandeling nodig is. Mocht dit zo zijn kan de behandeling bestaan uit:
- Bestraling
- Chemotherapie
- Regelmatige controles
Soms wordt er gekozen voor een combinatie van de behandelingen.

U heeft een verandering in uw bal gevoeld.
De huisarts stuurde u door voor onderzoek in het ziekenhuis.

De radioloog maakte een echo van de bal. Daar zag hij een tumor.

Er wordt bloed geprikt.
In het bloed zitten stofjes die informatie geven over de tumor.

Er wordt een CT-scan gemaakt van de borst en de buik.
De dokter kijkt of er uitzaaiingen zijn.

De uroloog haalt de bal weg met een operatie. Dit gaat via een snee in de lies.
Meestal mag u de dag na de operatie naar huis.

Een dokter onderzoekt de tumor in het laboratorium.
Dit duurt ongeveer 10 dagen.

De uroloog praat met u over de uitslag. Wat moet er gebeuren? Alleen controle?
Soms is er chemotherapie, bestraling of nog een operatie nodig.

Pas op!
De uroloog praat met u over de uitslag. Wat moet er gebeuren?
En wilt u nog graag kinderen? Soms is dat na de behandeling niet meer mogelijk.
Daarover praat de dokter ook met u.
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