
    

Vasectomie Vasectomie Vasectomie Vasectomie ––––    Sterilisatie van de manSterilisatie van de manSterilisatie van de manSterilisatie van de man    

Het Latijnse woord voor sterilisatie bij de man is 

vasectomie. Bij deze ingreep worden beide 

zaadleiders operatief onderbroken.  

Door onderbreking van de zaadleiders wordt het 

zaadtransport vanuit de zaadballen geblokkeerd.  

 

Deze ingreep maakt de door u gewenste 

onvruchtbaarheid mogelijk. Vasectomie is in 

principe onherroepelijk en is daarom alleen een 

goede keuze wanneer u zeker weet dat u geen 

kinderen (meer) wilt. 

 

SekslevenSekslevenSekslevenSeksleven 

Een sterilisatie heeft geen invloed op uw seksleven. 

U kunt geen kinderen (meer) verwekken, maar u 

kunt net als voorheen een erectie en een orgasme 

met zaadlozing krijgen. Bij deze zaadlozing zijn er 

na sterilisatie echter geen zaadcellen meer in de 

zaadvloeistof aanwezig. 

Vasectomie binnen Het HVasectomie binnen Het HVasectomie binnen Het HVasectomie binnen Het Huisartsenteamuisartsenteamuisartsenteamuisartsenteam    

Binnen Het Huisartsenteam zijn er twee huisartsen  

aanwezig die gespecialiseerd zijn in vasectomie: 

 

• Dhr. A.C. Poppelaars, Het Huisartsenteam  

Dudok in Breda 

• Dhr. C.P. Blommerde, Het Huisartsenteam  

De Welborg in Zundert 

 

U kunt ook bij hen terecht wanneer u geen patiënt 

bent bij een van deze praktijken. De vasectomie  

vindt plaats in de praktijk van de dienstdoende 

huisarts.  

  

 

    

IntakegesprekIntakegesprekIntakegesprekIntakegesprek    

Wanneer u heeft gekozen voor een vasectomie 

wordt u eerst uitgenodigd voor een intakegesprek.  

Tijdens dit gesprek, dat ca. 20 minuten duurt,  

kan de huisarts de ingreep tot in detail met u 

bespreken en uw eventuele vragen beantwoorden.  

Er zal ook een lichamelijk onderzoek plaatsvinden,  

om te zien of de ingreep veilig zal kunnen worden 

uitgevoerd.         

    

IIIIngreepngreepngreepngreep    

Tijdens de ingreep worden de zaadleiders en de huid 

van de balzak vlak onder de penis links en rechts met 

een prik verdoofd. Vervolgens worden de zaadleiders 

doorgesneden, ingekort en afgebonden. 

Nieuwe zaadcellen kunnen dan niet meer vanuit de 

zaadballen naar de opslag in de zaadblaasjes.  

De hele operatie duurt ongeveer een half uur, waarna 

u nog 2 dagen rustig aan moet doen.     

    

    

    

    
                                                       Bron: NHG 

    

    

    

Na de ingreepNa de ingreepNa de ingreepNa de ingreep 

Na de ingreep voelt de balzak meestal gekneusd  

aan. Dit gevoel is de eerste week na de ingreep  

erger indien u staat of loopt. Het is daarom af  

te raden om u in de eerste week zwaar  

lichamelijk in te spannen, te fietsen, te sporten of  

te tillen (voor sommigen betekent dit dat ze niet  

kunnen werken). 

 

MedicijnenMedicijnenMedicijnenMedicijnen    

De huisarts schrijft u geen medicijnen voor. 

Zo nodig kunt u een pijnstiller nemen, zoals  

paracetamol tabletten van 500 mg., tot 6 tabletten  

per etmaal.  

 

Niet meteen sterielNiet meteen sterielNiet meteen sterielNiet meteen steriel  

Na de ingreep bent u niet meteen steriel.  

Er zitten als het ware nog zaadcellen in de voorraad.  

Na ongeveer twintig zaadlozingen zijn er meestal  

geen zaadcellen meer in de zaadvloeistof aanwezig. 

Om dat te kunnen vaststellen wordt uw sperma 

gecontroleerd. 

 

Onderzoek spermaOnderzoek spermaOnderzoek spermaOnderzoek sperma  

Uw sperma wordt twaalf weken (en minimaal) twintig 

ejaculaties na de ingreep gecontroleerd op de 

aanwezigheid van zaadcellen. Meldt u zich tegen  

die tijd voor de controle bij de praktijk. 

U kunt pas veilig stoppen met het gebruik van 

voorbehoedmiddelen als er bij het onderzoek van 

uw sperma geen zaadcellen meer gevonden zijn en u 

definitief steriel bent. 

    



    

    

    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kosten en vergoedingKosten en vergoedingKosten en vergoedingKosten en vergoeding    

Het huidige tarief van de vasectomie vindt u op  

onze website. U krijgt na de ingreep een factuur  

thuis gestuurd. De vasectomie wordt niet vergoed 

door de basisverzekering maar wel door sommige  

aanvullende verzekeringen. 

    

ContactContactContactContact    

Bent u geïnteresseerd in een vasectomie? Vul dan  

op www.hethuisartsenteam.nl/vasectomie het 

intakeformulier in. De behandelend arts neemt 

vervolgens contact met u op en zal u uitnodigen  

voor een intakegesprek.  

 

    

    

    

    

    

    

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    

www.hethuisartsenteam.nl/vasectomie 

    

    

Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?    

Meld u via de website aan voor de  

Huisarts Prestatie Monitor.    

    

    

Meepraten & geïnformeerd worden?Meepraten & geïnformeerd worden?Meepraten & geïnformeerd worden?Meepraten & geïnformeerd worden?    

Schrijf u via de website in voor onze  

digitale nieuwsbrief en gezondheidstips.  

 

Stel vragen en deel ervaringen  

op ons forum en onze facebookpagina.  

 

Forum.hethuisartsenteam.nl 

Facebook.com/HetHuisartsenteam 

 

 

 

    
 

    

    

    

    

    
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VoordelenVoordelenVoordelenVoordelen    

    

• Laagdrempelige zorg 

 

• Korte wachttijden, in elk geval met een 

voorgeschreven bedenktijd van 5 dagen 

 

• Goede zorg voor een goede prijs 

 

• Persoonlijke zorg (intake en ingreep) 

door uw behandelend arts 

 

• U wordt geholpen door een ervaren 

huisarts 

 

• Positieve waardering door anderen 

 

VasectomieVasectomieVasectomieVasectomie    

    

----    Sterilisatie van de man Sterilisatie van de man Sterilisatie van de man Sterilisatie van de man ----    
    

“Heeft u de knoop doorgehakt?“Heeft u de knoop doorgehakt?“Heeft u de knoop doorgehakt?“Heeft u de knoop doorgehakt?    

Dan legt de huisarts hem erin.”Dan legt de huisarts hem erin.”Dan legt de huisarts hem erin.”Dan legt de huisarts hem erin.”    

 


