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SynopSiS: in this chapter an English and a Dutch summary are presented, as well as a 
summary for the uninitiated ones. 
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SUMMarY
The studies, as described in this thesis, have dealt with different aspects of congenital 
and acquired undescended testis (UDT).

Chapter 1 
Chapter 1 reviews the current literature on testicular descent. The mechanism of tes-
ticular descent is multifactorial, and the process is known to occur in two phases; the 
transabdominal- and the inguinoscrotal phase, accompanied by different anatomies 
and hormonal regulation. In the first step, the testis descends from the lower pole of 
the kidney to the pelvic cavity near the bladder neck as a result of the swelling reaction 
of the gubernaculum. In the second step, the testis descends into the scrotum through 
the inguinal canal via the gubernacular migration. The first step is androgen-indepen-
dent, whereas the second step depends on the androgen action. Several factors such 
as androgen, calcitonin gene-related peptide (CGRP), epidermal growth factor (EGF), 
HOXA-10 gene and Insulin-like Hormone 3 (INSL3) have been suggested to be possible 
regulators of testicular descent. Any disruption of these factors, including recently sus-
pected estrogens or endocrine environmental disruptors can disturb testicular descent 
and cause cryptorchidism.

Chapter 2 
In chapter 2 the different aspects of acquired UDT are described. 
In the first part of this chapter, the prevalence of acquired undescended testis was 
investigated. As a part of routine school medical examinations, during a 2-year period 
(2001-2003), testis position was determined in 2042 six year olds, 1038 nine year olds 
and 353 thirteen year olds. Before the examination, a parent questionnaire was sent 
inquiring about the position of both testes and whether the child had been admitted 
earlier to hospital for orchidopexy (ORP). In 25 six year olds, 23 nine year olds, and 4 
thirteen year olds, the diagnosis of acquired UDT was made. The prevalence of acquired 
UDT for 6-, 9-, and 13-year olds was respectively 1,2% (25/2042), 2,2% (23/1038), and 
1,1% (4/353). The results showed that acquired UDT is a frequent phenomenon seen 
later in childhood and because these boys are referred for treatment later in childhood, 
the acquired UDT most likely accounts for the high rate of (late) ORP. It also shows that 
congenital UDT is recognised and treated during the first years of life as recommended, 
indicating adequate medical youth surveillance.

In the second part of this chapter spontaneous descent of acquired UDT at puberty was 
assessed. The study included 299 boys with 350 acquired UDT whom were examined 
annually during a 12,6 year period. Each year position of the testis and pubertal deve-
lopment according to Tanner’s stages were assessed. In 139 boys with 164 acquired 
UDT follow-up is meanwhile completed. Twelve Boys with 14 UDT were lost for follow-
up. In an additional 16 boys with 21 UDT ORP was performed in another hospital. In 98 
of the remaining 129 (76,0%) acquired UDT spontaneous descent at puberty occurred. 
In 31/129 (24,0%) testes ORP had to be performed at mid or late puberty. The results 
of this study indicate that acquired UDT has a high tendency of spontaneous descent in 
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early and mid puberty. ORP might therefore be recommended at mid or late puberty in 
case of non-descent.

In the third part of this chapter, the importance of recognition of acquired UDT and im-
plementation of expectative policy on the number of ORPs is outlined. The effect of ex-
pectative policy on the numbers of ORPs in our hospital is reported and compared with 
the national figures. Two five-year periods were compared. Period A (1991-1995), in 
which UDT was treated surgically, and Period B (2000-2004), in which prepubertal ORP 
in our hospital was no longer performed for acquired UDT. In addition, a comparison 
was made between the percentage reduction in hospital- and national figures. In Period 
B, the number of ORPs in our hospital was reduced by 61,8% (from 387 to 148), mainly 
in the age group > 6 years. Nationally, during the same period, the number of ORPs 
decreased only by 2,4% (from 18024 to 17591). The results of this study confirm that 
recognition of acquired UDT is crucial for reducing the high number of (late) ORPs.

In the fourth part of this chapter we assessed whether high scrotal testis is actually 
either a congenital or acquired UDT. In 527 consecutive boys, (aged 0,4 to 16,5 years, 
mean 7,5) referred for non-scrotal testis, the number of high scrotal testis was prospec-
tively determined. According to previous testis position, the high scrotal testis was clas-
sified into congenital and acquired high scrotal testis. In congenital high scrotal testis 
ORP was performed whereas spontaneous descent at puberty was awaited in acquired 
high scrotal testis. In 210 testes, the gonad was diagnosed as high scrotal. In six testes 
the condition was congenital and 204 testes were diagnosed as acquired. All cases of 
congenital high scrotal testis were treated surgically. In 100 acquired high scrotal testis 
follow-up was performed. Of these, 75 testes descended spontaneously at puberty. We 
propose that the high scrotal testis should be regarded, nòt as a distinct and separate 
entity, but as a part of the spectrum of either congenital UDT or acquired UDT. Since 
spontaneous descent can occur at puberty in acquired high scrotal testis, therapy may 
be different between both forms.

Chapter 3
In chapter 3 the different aspects of congenital UDT are described. 
The first part of this chapter reports on the findings at ORP in congenital undescended 
UDT. We retrospectively reviewed an 18-year (1986-2004) surgical experience in 206 
boys in whom 220 ORPs were performed for congenital UDT. Intraoperative data were 
collected from the operative notes on the age at operation, testis position and volume, 
persistence of patent processus vaginalis (PV), attachment of the gubernaculum, associ-
ated anomalies (epididymis) and testis position postoperatively. Age at operation ranged 
from 8 months to 14 years. Average age at operation was 4.6 years, 13 out of 206 
(6%) had been operated before on the age of 2 years. In 203 of the 220 cases (92%), 
testis position was documented intraoperative; in 126 of these cases (62%), the testis 
was located canalicularly. In 167 of the cases a note was made regarding the presence 
or absence of a hernial sac: 151 (90%) were associated with (wide) open PV. In 75 of 
the 220 cases (34%), the gubernacular attachment was assessed; in 15 of these (20%) 
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an abnormal attachment was noted. It was concluded that congenital UDT is mainly 
characterised by canalicular position and (wide) open PV. Abnormal attachment of the 
gubernaculum and epididymal abnormalities are less frequent. 

In the second part of this chapter we investigated long-term testicular growth and po-
sition of congenital UDT after ORP. We included 181 patients with 199 congenital UDT 
(91 right-sided, 72 left-sided, 18 bilateral), in whom ORP had been carried out (1986-
2006). Long term testicular position and growth were assessed by clinical examination 
and ultrasound (US). Medical records and operative notes were also reviewed. The mean 
age at ORP was 3,4 years (range 0,0 - 11,1) and the mean age at follow-up was 12,5 
years (range 2,6 - 28,6). In 44,5% (65/146), testicular volume of the unilateral operated 
congenital UDT was > the 50th centile for age. In 55,5% (81/146) the volume was ≤ the 
50th centile of which 13,0% (19/146) were ≤ the 10th centile. In 7/34 (20,6%) bilateral 
operated congenital UDT testicular volume was ≤ the 10th centile. In 19 instances testis 
volume could not be measured by orchidometer. The difference in size between the 
operated congenital UDT and the contralateral non-operated testes measured by both 
Prader orchidometer (p=0.00) and US (p=0.00) was statistically significant. There was 
a strong correlation between orchidometer and US. In 138 of 199 (69,3%) congenital 
UDT the pre-operative position was canalicular. On examination, 87,9% (175/199) of 
the operated testes were located low scrotal. The findings of this study suggest that 
ORP for congenital UDT is probably not disadvantageous in terms of long-term testicu-
lar growth and position. However, longer follow-up is needed, whether early operation 
might be more beneficial.

Chapter 4
Chapter 4 presents the different aspects of both congenital and acquired UDT. 
The first part of this chapter reviews the literature on the frequency of UDT amongst 
boys from birth to adolescence. Special attention was given to whether previous testi-
cular position was taken into account to distinguish between congenital and acquired 
UDT. We searched Medline, Embase, Cinahl and the Cochrane Library. Any study re-
porting on the frequency of UDT was included. Study population age, number of boys 
studied, period of examination, primary examiner, area of study, study design, ethnicity, 
definitions used and previous testicular position were analysed. A total of 46 studies 
met the inclusion criteria. Twenty-three of the 46 (50%) studies involved newborns. 
Definitions were described in half of the studies, however the definitions used were 
heterogeneous. Previous testis position was described in 11% (5/46) of the studies. At 
birth, in term and/ or birth weight > 2,5 kg infants, the UDT-rate ranged from 1,0 to 
4,6%, and in premature and/ or birth weight < 2,5 kg infants from 1,1 to 45,3%. At the 
age of 1 year UDT in term and/ or birth weight > 2,5 kg infants was seen in 1,0 - 1,5%, 
at 6 years in 0,0 - 2,6%, at 11 years in 0,0 - 6,6% and at 15 years in 1,6 - 2,2% of boys. 
These findings indicate that the frequency of UDT shows variable figures in the litera-
ture. Furthermore, the actual frequency of acquired UDT essentially remains unclear 
because of the shortage of studies performed at an older age, and of studies reporting 
on previous testicular position.
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In the second part of this chapter a state of the art on UDT is presented. An overview 
of the current views concerning the clinical relevant aspects of UDT is given and, on this 
basis, practical guidelines for the treatment of boys with UDT are presented. This over-
view shows that the conclusion of the first Development Conference on ‘non-scrotal 
testis’ in the Netherlands should be revised.
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SaMeNVattING
De studies, die in dit proefschrift worden beschreven, betreffen de verschillende aspec-
ten van de congenitale en de verworven niet-scrotale testis (NST).

Hoofdstuk 1
In Hoofdstuk 1 wordt een literatuuroverzicht gegeven van de huidige inzichten op het 
gebied van de indaling van de testis. Het mechanisme van de testiculaire indaling is 
multifactorieel en geschiedt in twee fasen; de transabdominale- en de inguinoscrotale 
fase, beide afhankelijk van verschillende anatomische en hormonale factoren. In de 
eerste fase vindt, als resultaat van de zwelling van het gubernaculum, afdaling van de 
testis plaats van de buikholte naar de bekkenholte, dichtbij de blaashals. In de tweede 
fase vindt, als resultaat van migratie van het gubernaculum, verdere afdaling plaats 
door het lieskanaal naar het scrotum. De eerste fase is androgeen onafhankelijk, ter-
wijl de tweede fase androgeen afhankelijk is. Verschillende factoren zoals androgeen, 
calcitonin gene-related peptide (CGRP), epidermale groeifactor (EGF), HOXA-10 gen 
en Insulin-like Hormoon 3 (INSL3) spelen mogelijk een rol bij de indaling van de testis. 
Elke verstoring van een van deze factoren, inclusief recent beschreven oestrogenen of 
omgevingsfactoren kunnen leiden tot cryptorchidisme. 

Hoofdstuk 2
In Hoofdstuk 2 worden de verschillende aspecten van de verworven NST beschreven.
In het eerste deel van het hoofdstuk wordt een onderzoek naar de prevalentie van de 
verworven NST beschreven. Als onderdeel van routinematige schoolonderzoeken werd 
gedurende een periode van 2 jaar (2001-2003) de testisligging bepaald bij 2042 zes-
jarige, 1028 negenjarige en 353 dertienjarige jongens. Vóór het onderzoek, werd een 
oudervragenlijst verzonden waarin werd geïnformeerd naar de positie van beide testes 
en of de jongen ooit eerder een orchidopexie (ORP) had ondergaan. In 25 zesjarige, 
23 negenjarige, en 4 dertienjarige jongens werd de diagnose verworven NST gesteld. 
De prevalentie van de verworven NST voor 6-, 9-, en 13-jarigen was respectievelijk 
1,2% (25/2042), 2,2% (23/1038), en 1,1% (4/353). De resultaten toonden aan dat de 
verworven NST een frequent fenomeen is dat later in de kinderjaren wordt gezien. Aan-
gezien deze jongens later in de kinderjaren worden verwezen voor behandeling, is de 
verworven NST de meest waarschijnlijke verklaring voor het hoge aantal ORP-ingrepen. 
Daarnaast toonde deze studie aan dat de aangeboren NST tijdig wordt erkend door de 
Jeugdgezondheidszorg en aansluitend wordt behandeld. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de spontane indaling van de verworven 
NST gedurende de puberteit beschreven. De studie omvatte 299 jongens met 350 ver-
worven NST die jaarlijks gedurende een 12,6 jarige periode werden onderzocht. Elk 
jaar werden de testispositie en de puberteitsontwikkeling volgens de stadia van Tanner 
bepaald. In 139 jongens met 164 verworven NST was de follow-up inmiddels afgerond. 
Twaalf jongens met 14 NST verschenen niet meer bij de follow-up. Bij 16 jongens met 
21 NST werd ORP uitgevoerd in een ander ziekenhuis. Bij 98 van de resterende 129 
(76.0%) verworven NST daalden de testes spontaan in rond de puberteit. Bij 31 van de 
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129 (24.0%) testes moest ORP worden verricht midden of laat in de puberteit. De resul-
taten van deze studie laten zien dat de verworven NST vaak spontaan indaalt, hetgeen 
vooral aan het begin of in het midden van de puberteit gebeurt. Indien de testis niet 
indaalt, dient ORP overwogen te worden na deze periode. 

In het derde deel van dit hoofdstuk wordt het belang van de erkenning van de verwor-
ven NST en de implementatie van een afwachtend beleid op het aantal ORP-ingrepen 
beschreven door vergelijking van het aantal ORP-ingrepen in ons ziekenhuis met de 
nationale cijfers. Twee periodes van vijf jaar werden vergeleken. Periode A (1991-1995), 
waarin de NST chirurgisch werd behandeld en Periode B (2000-2004), waarin bij de 
verworven NST, prepuberale ORP niet meer werd verricht. Ook werd een vergelijking 
gemaakt tussen de percentagevermindering van het aantal ingrepen in ons ziekenhuis 
en landelijk. Tijdens Periode B, verminderde het aantal ORP-ingrepen in ons ziekenhuis 
met 61.8% (van 387 tot 148), hoofdzakelijk in de leeftijdsgroep van 6 jaar en ouder. 
Landelijk verminderde tijdens dezelfde periode het aantal ORP-ingrepen met 2.4% (van 
18024 tot 17591). De resultaten van deze studie bevestigen dat erkenning van de ver-
worven NST cruciaal is voor de vermindering van het hoge aantal (late) ORP-ingrepen.

In het vierde deel van dit hoofdstuk wordt de hoog scrotale testis beschreven. Bij 527 
jongens (leeftijd 0,4-16,5 jaar; gemiddeld 7,5), verwezen in verband met een niet in 
het scrotum gelegen testis, werd het aantal hoog scrotale testes prospectief bepaald. 
Afhankelijk van de vroegere testisligging werd de hoog scrotale testis geclassificeerd 
in een aangeboren of een verworven hoog scrotale testis. Bij een aangeboren hoog 
scrotale testis werd ORP verricht, terwijl bij een verworven hoog scrotale testis werd 
gewacht op spontane indaling gedurende de puberteit. Bij 210 testes, werd de diag-
nose hoog scrotale testis gesteld. Bij 6 testes was er sprake van een aangeboren en bij 
204 van een verworven hoog scrotale testis. De 6 aangeboren hoog scrotale testes 
werden chirurgisch behandeld. Bij 100 verworven hoog scrotale testes vond follow-up 
plaats. Hiervan, daalden 75 testes spontaan in gedurende de puberteit. Geconcludeerd 
werd dat de hoog scrotale testis nièt als een afzonderlijke entiteit moet worden gezien, 
maar als onderdeel van het spectrum van de aangeboren en verworven NST. Aangezien 
spontane indaling gedurende de puberteit bij de verworven hoog scrotale testis kan 
optreden, verschilt de therapie tussen beide vormen.

Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 worden de verschillende aspecten van de aangeboren NST beschreven. 
Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft de chirurgische bevindingen bij de aange-
boren NST. Gedurende een periode van 18 jaar (1986-2004) werden bij 206 jongens, 
bij wie 220 ORP-ingrepen waren verricht wegens een aangeboren NST, retrospectief 
de chirurgische bevindingen onderzocht. De leeftijd waarop de operatie plaatsvond, de 
ligging en het volume van de testis bij aanvang van de operatie, eventuele aanwezigheid 
van een processus vaginalis (PV), de aanhechting van het gubernaculum, bijbehorende 
anomalieën (epididymis) en de postoperatieve ligging van de testes werden nagegaan 
aan de hand van het operatieverslag. De leeftijd waarop de operatie plaatsvond va-



 192

Chapter 7

7

rieerde van 8 maanden tot 14 jaar (gemiddeld 4,6 jaar); 13 van de 206 jongens (6%) 
waren geopereerd vóór de leeftijd van 2 jaar. Bij 203 van de 220 ingrepen (92%) was de 
ligging van de testis vermeld; bij 126 hiervan (62%) lag de testis in het lieskanaal. Bij 167 
operaties werd de PV beschreven; 151 (90%) hiervan waren (wijd) open. Bij 75 van de 
220 gevallen (34%) werd het gubernaculum beschreven; bij 15 van de gevallen (20%) 
werd er een abnormale aanhechting aangetroffen. Het onderzoek laat zien dat de aan-
geboren NST vooral gesitueerd is in het lieskanaal en gekenmerkt wordt door een (wijd) 
open PV. Abnormale aanhechting van het gubernaculum en epididymis afwijkingen 
kwamen minder frequent voor.

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de testisgroei en ligging van jongens met 
een aangeboren NST na ORP beschreven. Er werden 181 jongens met 199 aangebo-
ren NST geïncludeerd (91 rechtszijdig, 72 linkszijdig, 18 dubbelzijdig), bij wie ORP was 
verricht in de periode 1986-2006. Het testisvolume en de testispositie op lange ter-
mijn werden bepaald middels lichamelijk onderzoek en echografie. Daarnaast werden 
de medische dossiers en de operatieverslagen geanalyseerd. De gemiddelde leeftijd 
waarop ORP plaatsvond was 3,4 jaar (variërend van 0,0 - 11,1) en de gemiddelde leeftijd 
bij herbeoordeling was 12,5 jaar (variërend van 2,6 - 28,6). Bij 44,5% (65/146), lag het 
testisvolume van de unilateraal geopereerde aangeboren NST > P50 voor de leeftijd. Bij 
55,5% (81/146) lag het volume ≤ P50, waarvan 13,0% (19/146) ≤ P10. Van de bilateraal 
geopereerde aangeboren NST lag het testisvolume bij 7 van de 34 testes (20,6%) ≤ P10. 
Bij 19 testes kon het testisvolume niet met behulp van de orchidometer worden geme-
ten. Het verschil in grootte tussen de geopereerde aangeboren NST en de contralaterale 
niet geopereerde testis, gemeten met zowel de Prader-orchidometer (p=0.00) en de 
echografie (p=0.00) was statistisch significant. Er bestond een sterke correlatie tussen 
de metingen met de orchidometer en de echografie. 138 van de 199 (69,3%) aangebo-
ren NST bevonden zich preoperatief in het lieskanaal. Tijdens de herbeoordeling, had 
87,9% (175/199) van de geopereerde testes een laag scrotale ligging. De bevindingen 
van deze studie laten zien dat operatieve behandeling van de aangeboren NST, op lange 
termijn, geen ongunstig effect lijkt te hebben op de groei en de ligging van de testis. 
Langere follow-up is noodzakelijk om aan te tonen dat vroege behandeling een voor-
delig effect heeft op de latere fertiliteit.

Hoofdstuk 4
In Hoofdstuk 4 worden de verschillende aspecten van de aangeboren en de verworven 
NST besproken. 
In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een literatuuroverzicht gegeven, gericht op 
de incidentie van NST onder jongens van de geboorte tot aan de adolescentie. Speciale 
aandacht ging uit naar het feit of er rekening was gehouden met de vroegere testislig-
ging, om zodoende de aangeboren en de verworven NST te kunnen onderscheiden. 
Er werd gebruik gemaakt van zoekstrategieën in de volgende medische databases; 
Medline, Embase, Cinahl en de Cochrane Bibliotheek. Elke studie die berichtte over de 
incidentie van NST werd geïncludeerd. De leeftijd van de studiepopulatie, het aantal 
geïncludeerde jongens, de periode van onderzoek, de primaire onderzoeker, het studie-



 193

Summary

7

gebied, het studieontwerp, de etniciteit, de gebruikte definities en de vroegere testislig-
ging werden geanalyseerd. Een totaal van 46 studies voldeed aan de inclusiecriteria. Bij 
23 van de 46 (50%) studies waren pasgeborenen betrokken. In de helft van de studies 
werden definities beschreven, waarbij er een groot verschil bestond tussen de gebruikte 
definities. De vroegere testisligging werd beschreven in 11% (5/46) van de studies. Bij 
de geboorte, bij à terme kinderen en/ of kinderen met een geboortegewicht > 2.5 kg, 
varieerde de incidentie van NST van 1,0% tot 4,6%. Bij premature en/ of kinderen met 
een geboortegewicht < 2.5 kg varieerde de incidentie van NST van 1,1% tot 45,3%. 
Op de leeftijd van 1 jaar varieerde de incidentie van NST bij à terme kinderen en/of 
kinderen met een geboortegewicht > 2.5 kg van 1,0% tot 1,5%, op de leeftijd van 6 
jaar van 0,0% tot 2,6%, op de leeftijd van 11 jaar van 0,0% tot 6,6% en op de leeftijd 
van 15 jaar van 1,6% tot 2,2%. Deze bevindingen laten zien dat de incidentie van NST 
zoals beschreven in de literatuur variabele aantallen toont. Tevens blijft de daadwerke-
lijke incidentie van de verworven NST onduidelijk, wat toe te schrijven is aan het tekort 
aan studies die op oudere leeftijd zijn uitgevoerd en aan studies die over de vroegere 
testisligging rapporteren.

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige in-
zichten met betrekking tot de klinisch relevante aspecten van de NST. Aan de hand hier-
van worden praktische richtlijnen gegeven omtrent de behandeling van een jongen met 
een NST. Dit overzicht toont aan dat het wenselijk is om de conclusie van de bestaande 
Consensus “Beleid bij niet-scrotale testis” te herzien. 
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SaMeNVattING VOOr De NIet-MeDISche LeZer

De VerSchILLeNDe aSpecteN VaN De NIet-INGeDaaLDe ZaaDbaL
Een niet-ingedaalde zaadbal (ook wel cryptorchidisme of niet-scrotale testis genoemd) 
komt bij 1 - 1,5% van alle 1-jarige jongens voor. Een niet-ingedaalde zaadbal is van be-
lang, aangezien het niet ingedaald zijn van een zaadbal op latere leeftijd een verhoogde 
kans op verminderde vruchtbaarheid en zaadbalkanker kan geven. 
De afgelopen jaren zijn de inzichten in de niet-ingedaalde zaadbal sterk veranderd, het-
geen directe gevolgen heeft voor het te volgen beleid.

het INDaLeN VaN De ZaaDbaLLeN
Vóór de geboorte worden de zaadballen aangelegd achter in de onderbuik op dezelfde 
plaats als waar bij meisjes de eierstokken worden aangelegd. Vlak voor de geboorte 
bewegen de zaadballen zich geleidelijk naar voren, waardoor ze tegen de binnenkant 
van de voorste buikwand komen te liggen. Om verder naar de balzak te kunnen afdalen 
gaan ze door de buikwand heen. Deze doorgang heet het lieskanaal. Blijft dit kanaal 
open, dan spreken we van een liesbreuk. Zijn de zaadballen eenmaal door het lieskanaal 
heen, dan dalen ze verder af over het schaambeen tot in de balzak. Dit proces heet het 
indalen. Uit hoofdstuk 1 van dit proefschrift blijkt dat bij de indaling verschillende fac-
toren een rol spelen en dat deze in twee fasen geschiedt. Doorgaans is de indaling van 
de zaadbal naar de balzak rond de geboorte voltooid maar verdere indaling kan tot 6 à 
9 maanden na de geboorte nog plaatsvinden.
De zaadbal ligt niet los in de balzak, maar hangt aan een zaadstreng. Deze loopt vanaf 
de zaadbal terug door het lieskanaal en in de onderbuik naar het begin van de plasbuis 
in de prostaat. Dat is dus eigenlijk een hele omweg (zie figuur 1).

Figuur 1 Indaling van de zaadbal.
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Wat er aaN De haND KaN ZIJN aLS De ZaaDbaL NIet IN De baLZaK LIGt 
Als de zaadbal niet in de balzak ligt, kan er sprake zijn van 
 - een overbeweeglijke (ook wel ‘’retractiele’’) zaadbal, of van 
 - een niet-ingedaalde zaadbal 
Als dit laatste vanaf de geboorte bestaat, spreken we van een aangeboren niet-inge-
daalde zaadbal. Ontstaat het na enkele jaren, dan spreken we van een verworven niet-
ingedaalde zaadbal.

De overbeweeglijke (retractiele) zaadbal 
Rondom de zaadstreng waaraan de zaadbal hangt, zit een spiertje, de cremaster spier. 
Deze loopt van de wand van de onderbuik naar de zaadbal. Spant deze cremaster spier 
zich, dan wordt de zaadbal uit de balzak getild en komt het tegen de onderbuik aan te 
liggen. Ontspant de cremaster spier zich weer, dan komt de zaadbal terug in de balzak. 
De ‘’terug-spring reflex’’ is aanwezig vanaf 6 maanden na de geboorte tot aan het be-
gin van de puberteit. De cremaster spier is vooral erg beweeglijk en actief, bij jongens 
tussen de vijf en zes jaar. Kenmerkend voor de overbeweeglijke zaadbal is dat deze 
pijnloos in een stabiele ligging in de balzak kan worden gebracht, daar òòk na loslating 
blijft liggen en alleen bij aanspanning van de cremaster spier, bijvoorbeeld door aanra-
king van de balzakhuid, uit de balzak wordt getild. Een overbeweeglijke zaadbal is een 
normaal ontwikkelde zaadbal en een onschuldig fenomeen dat bij vrijwel elke jongen 
bestaat. Het gaat vanzelf over als de cremaster spier rond de puberteit veel minder 
actief wordt. Behandeling is dus niet nodig. Er ontstaan later géén vruchtbaarheidspro-
blemen (zie figuur 2).

Figuur 2 De overbeweeglijke zaadbal is een normaal ontwikkelde zaadbal die door een actieve cremaster 
spier uit de balzak kan worden getild; kenmerkend is de stabiele ligging in de balzak (zie pijl) wanneer de 
cremaster spier ontspannen is.
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De niet-ingedaalde zaadbal: aangeboren of verworven?
Bij een werkelijk niet-ingedaalde zaadbal kan de betreffende zaadbal bij lichamelijk on-
derzoek òf helemaal niet in de balzak worden gebracht, òf alleen door manuele pressie 
tot hoog in de balzak worden gebracht, waarna hij na loslating direct terugveert naar 
de liesregio. Bij een niet-ingedaalde zaadbal is het belangrijk onderscheid te maken tus-
sen de aangeboren vorm en de verworven vorm. 

De aangeboren vorm
Is de zaadbal bij de geboorte niet ingedaald en gebeurt dat ook niet in het eerste le-
vensjaar, dan spreken we van een aangeboren vorm van een niet-ingedaalde zaadbal. 
Soms komt dit doordat er iets mis is met de zaadbal zelf. De zaadbal kan nog (diep) in 
de onderbuik zitten of in het lieskanaal of vlak boven de balzak. Ook kan het zijn dat de 
zaadbal helemaal niet is aangelegd. Onder normale omstandigheden daalt een zaadbal 
rond de voldragen datum van de geboorte in, maar indaling kan ook nog in de eerste 
zes tot negen maanden na de geboorte plaatsvinden, zeker in het geval van vroegge-
boorte of een laag geboortegewicht. Zoals in dit proefschrift wordt beschreven, blijkt 
uit literatuuronderzoek dat de aangeboren vorm bij de geboorte bij ongeveer 1,0 - 
4,6% van de voldragen pasgeborenen wordt gezien en dat dit percentage is gedaald 
naar 1,0 – 1,5% op de leeftijd van 1 jaar. Wanneer de zaadbal vanaf de geboorte niet 
goed heeft gelegen, dan kan dit later bij sommige jongens tot vruchtbaarheidsproble-
men leiden, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen beiderzijds of enkelzij-
dige niet-ingedaalde zaadballen. Deze vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaakt 
worden doordat de zaadbal niet goed is aangelegd. Daarnaast menen sommige des-
kundigen dat de zaadbal in de buik te warm ligt. Anderen denken dat er gewoon iets 
mis is gegaan met de aanleg van de zaadbal waardoor het én niet goed is ingedaald én 
minder goed werkt. (zie figuur 3).

 

Figuur 3 De aangeboren niet-ingedaalde zaadbal. De zaadbal bevindt zich vanaf de geboorte niet in de 
balzak. Bij operatie werd de zaadbal in het lieskanaal aangetroffen (zie pijl).



 199

Summary

7

De verworven vorm 

Een zaadbal die aanvankelijk bij de geboorte en de eerste levensjaren wél in de balzak 
heeft gelegen, kan er later toch buiten komen te liggen. In dat geval spreken we van 
een verworven vorm van een niet-ingedaalde zaadbal. Deze vorm die vooral later in de 
kinderjaren wordt gezien, wordt de laatste jaren steeds meer en steeds beter herkend. 
In nauwe samenwerking met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands 
Noorden hebben we in dit proefschrift aangetoond dat de verworven vorm bij 1,2% 
van de 6-jarige, 2,2% van de 9-jarige en 1,1% van de 13-jarige jongens voorkomt.

We weten niet precies hoe het komt dat de zaadbal bij de geboorte wel in de balzak 
ligt, maar na enkele jaren niet meer. Mogelijk is een te korte zaadstreng (bestaande uit 
onder andere de zaadleider en bloedvaten, die aan de bovenzijde aan de zaadbal ver-
bonden is) de oorzaak. Dat wil zeggen: het lichaam van de jongen groeit sneller in de 
lengte dan de zaadstreng mee kan groeien. Hierdoor komt de zaadbal weer buiten de 
balzak te liggen. Ook kan na een vroegere operatie in het liesgebied tractie (rek) door 
littekenweefsel aan het ophangapparaat ontstaan. Men spreekt dan van een ‘secun-
dair’ verworven niet-ingedaalde zaadbal. Bij lichamelijk onderzoek doet trekken aan de 
zaadbal en de zaadstreng dan ook pijn, terwijl dit normaal niet het geval is.

Het is niet goed bekend of een jongen met een verworven niet-ingedaalde zaad-
bal later vruchtbaarheidsproblemen zal krijgen. In tegenstelling tot de aangeboren 
vorm is deze zaadbal immers eerder goed ingedaald geweest. De zaadbal heeft zich 
daarom normaal kunnen ontwikkelen, waardoor de functie waarschijnlijk ook nor-
maal zal zijn. Toch is het goed te beseffen dat naar de vruchtbaarheid van jongens 
met een verworven niet-ingedaalde zaadbal tot nu toe nog onvoldoende onderzoek 
is gedaan (zie figuur 4).

 

Figuur 4 De verworven niet-ingedaalde zaadbal. Spontane ligging in de liesregio, waarbij de zaadbal niet 
meer in de balzak is te brengen (zie pijl).
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De hoog-scrotale vorm
In dit proefschrift wordt beschreven dat de hoog-scrotale zaadbal kan worden onder-
verdeeld in een aangeboren of een verworven niet-ingedaalde zaadbal en dat deze 
vorm niet als aparte entiteit moet worden gezien. Bij deze vorm kan bij onderzoek in 
hurkzit de zaadbal nog net hoog in de balzak worden gebracht, maar verdere trekking 
aan het ophangapparaat is pijnlijk. Bij loslating veert de zaadbal direct terug naar de 
liesregio. Deze vorm dient onderscheiden te worden van de overbeweeglijke zaadbal 
(zie figuur 5).

DIaGNOStIeK
Voor het stellen van de juiste diagnose is een goed uitgevoerd lichamelijk onderzoek 
eventueel aangevuld met hulponderzoeken essentieel. Daarnaast zijn de gegevens over 
de eerdere ligging van belang.

Lichamelijk onderzoek
Een goed en nauwkeurig onderzoek van de ligging van beide zaadballen is van door-
slaggevend belang voor het stellen van de juiste diagnose en daarmee ook voor het 
te volgen beleid. Het onderzoek dient tenminste tweemaal, met een tussenpose van 
enkele weken, door dezelfde onderzoeker te worden uitgevoerd. De ruimte waarin het 
onderzoek plaatsvindt moet goed verwarmd zijn. Het onderzoek vindt plaats in aanwe-
zigheid van (een van) de ouders en met warme handen van de onderzoeker. Het is van 
belang om de jongen (en zijn ouders) de wijze waarop het onderzoek gebeurt van te 
voren goed uit te leggen. De uitwendige geslachtsorganen worden eerst geïnspecteerd 
om een eventuele ligging van de zaadbal in de balzak vast te stellen. Het onderzoek 
begint in liggende houding waarbij de liesregio van boven naar beneden wordt gepal-
peerd. Soms kan een niet-ingedaalde zaadbal in de liesregio worden gevoeld en naar 
beneden worden gebracht. Bij een niet-ingedaalde zaadbal wordt het onderzoek in 
hurkzit of kleermakerszit herhaald. Bij het naar beneden mobiliseren van de zaadbal is 

 

Figuur 5 De hoog-scrotale zaadbal. Spontane ligging in de liesregio (zie pijl), waarbij de zaadbal nog net tot 
hoog in de balzak is te brengen (zie pijl), maar verdere rek aan de zaadstreng is pijnlijk. Bij loslating veert de 
zaadbal direct terug naar de liesregio; er is dus geen stabiele ligging in de balzak.
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het van belang om erop te letten of trekking aan het ophangapparaat pijnlijk is. Enige 
trekking behoort niet pijnlijk te zijn en duidt op een goede indaling van de zaadbal. 
Pijnlijkheid bij trekking duidt op een te korte zaadstreng zoals gezien wordt bij een niet-
ingedaalde zaadbal. 
Het volume van de zaadbal kan worden bepaald met behulp van het ‘’ballensnoer’’ (zie 
figuur 6) eventueel kan ook een echografische meting worden uitgevoerd (zie figuur 7). 

‘‘Ballensnoer”: De onderzoeker voelt met één hand voorzichtig aan één van de zaad-
ballen en zoekt tegelijkertijd met zijn andere hand aan de ketting een kraal van gelijke 
omvang. Op de kralen staan de bijbehorende groottes (volumes) vermeld.

De echografie: Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. Deze zijn 
pijnloos en onschadelijk. Om een goed contact tussen het apparaat dat de geluidsgol-
ven geleid (transducer) en de huid te krijgen, wordt een gelei op de huid van de zaad-
bal en het liesgebied aangebracht. De teruggekaatste geluidsgolven worden door de 
transducer opgevangen en door de elektronische apparatuur omgezet in een beeld op 
een televisiescherm. Er worden zowel links als rechts drie metingen gedaan, waarbij de 
grootste meting wordt gebruikt als het volume van de zaadbal.

informatie over de eerdere ligging
Om onderscheid te kunnen maken tussen een aangeboren of verworven niet-ingedaal-
de zaadbal zijn gegevens over de vroegere zaadballigging noodzakelijk. De instellingen 
van de Jeugdgezondheidszorg hebben de taak van elke jongen de zaadballigging vanaf 
de geboorte periodiek zorgvuldig te noteren en beschikken dan ook bij uitstek over 
waardevolle longitudinale gegevens over de ligging van de zaadbal.

behaNDeLING
De aangeboren niet-ingedaalde zaadbal 
Bij een aangeboren niet-ingedaalde zaadbal worden al binnen enkele maanden na de ge-
boorte afwijkingen in het zaadbalweefsel aangetroffen. Deze weefselafwijkingen nemen 
de eerste jaren geleidelijk toe en kunnen op latere leeftijd tot verminderde vruchtbaarheid 
leiden. Men neemt aan dat met een zo vroeg mogelijke behandeling verdere weefselaf-

Figuur 6 ‘‘Ballensnoer’’  Figuur 7 Echografie.
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wijkingen kunnen worden voorkomen. Aangezien een aangeboren niet-ingedaalde zaad-
bal in de eerste 6 maanden alsnog spontaan kan indalen wordt geadviseerd om rond de 
leeftijd van 6 à 12 maanden een zaadbaloperatie (in medische termen ook wel orchido-
pexie genaamd) te verrichten en zo onder narcose de zaadbal in de balzak te brengen. 

De verworven niet-ingedaalde zaadbal
Over een (eventuele) behandeling van de verworven niet-ingedaalde zaadbal bestaat nog 
geen overeenstemming. Dit wordt vooral bemoeilijkt door het (bijna) geheel ontbreken van 
langdurig longitudinaal onderzoek. In veel ziekenhuizen in ons land wordt een zaadbal-
operatie verricht. Het onbekend zijn met het verschijnsel van de verworven niet-ingedaalde 
zaadbal heeft ondermeer tot gevolg dat er niet geïnformeerd wordt naar de vroegere lig-
ging maar ook dat er klinisch onvoldoende naar wordt gezocht. Daarnaast lijkt de aandrang 
van de ouder “het nu definitief in orde te maken” vrij groot. Veelal gaat men er vanuit 
met een aangeboren situatie van doen te hebben, terwijl er in werkelijkheid sprake is van 
een verworven situatie. Uit ons onderzoek is gebleken dat bij 3 van de 4 jongens met een 
verworven niet-ingedaalde zaadbal de zaadbal in de puberteit spontaan indaalt, hetgeen 
vooral aan het begin van de puberteit gebeurt. Als een jongen in de puberteit komt, gaan 
zijn zaadballen groeien doordat er veel mannelijk geslachtshormoon wordt gemaakt. Ook 
de zaadstrengen gaan groeien, waardoor de zaadbal weer in de balzak terecht kan komen. 
Gebeurt dit niet, dan is een operatie alsnog nodig. Het lijkt dus verantwoord om bij jongens 
met een verworven niet-ingedaalde zaadbal tot in de puberteit af te wachten of de zaadbal 
vanzelf weer in de balzak komt. Men dient zich echter goed te realiseren dat dit een voor-
lopig behandeladvies is waarbij ondermeer individuele factoren een rol spelen. Verwacht 
mag worden dat er de komende jaren geleidelijk aan steeds meer gegevens van langdurig 
longitudinaal onderzoek beschikbaar zullen komen waardoor het beleid ongetwijfeld verder 
aangepast zal worden. Criteria voor het op het juiste moment plannen van een operatie (bij 
jongens bij wie de zaadbal in de puberteit niet indaalt) zijn hierbij van belang. 

Een behandeling met hormonen
Tegenwoordig wordt deze behandeling niet meer toegepast omdat het voor de aange-
boren niet-ingedaalde zaadbal relatief ineffectief blijkt te zijn en het voor de verworven 
niet-ingedaalde zaadbal geen voordelen biedt boven afwachten tot in de puberteit. Ook 
worden er in de literatuur bijwerkingen beschreven van behandeling met hormonen. 

prOGNOSe 
De prognose op lange termijn wordt bepaald door de mate van vruchtbaarheidsstoor-
nissen (slechtere spermakwaliteit en daardoor verminderde kans op vaderschap) en de 
kans op ontwikkeling van zaadbalkanker. Ook wat de prognose betreft kan onderscheid 
gemaakt worden tussen de aangeboren en de verworven niet-ingedaalde zaadbal.

De aangeboren niet-ingedaalde zaadbal 
Onderscheid wordt gemaakt in beiderzijds of enkelzijdige niet-ingedaalde zaadballen. 
Voor de prognose is ondermeer de oorspronkelijke ligging van de zaadbal van belang. 
Zaadballen die in de buikholte liggen hebben een grotere kans op de ontwikkeling van 
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slechtere spermakwaliteit dan zaadballen die laag in het lieskanaal liggen. Bij patiënten 
met onbehandelde beiderzijds in de buikholte gelegen zaadballen treedt vrijwel ze-
ker volledige onvruchtbaarheid op. De aangeboren niet-ingedaalde zaadbal heeft een 
verhoogd risico op de ontwikkeling van zaadbalkanker op latere leeftijd. Chirurgische 
behandeling verlaagt dit risico niet maar maakt snellere herkenning wel mogelijk. De 
afgelopen decennia is de geadviseerde leeftijd voor operatie verlaagd tot de leeftijd van 
6-12 maanden. In dit proefschrift tonen we aan dat een operatie van de aangeboren 
vorm op lange termijn geen ongunstig effect op de groei en de ligging van de zaadbal 
lijkt te hebben. Desalniettemin ligt de leeftijdsgrens van de operatie nu lager dan enkele 
jaren geleden en is (nog) langere follow-up noodzakelijk, totdat al deze jongens volwas-
sen zijn. Dan pas kan worden aangetoond of vroege behandeling ook daadwerkelijk tot 
een betere vruchtbaarheidsprognose of tot het voorkomen van zaadbalkanker leidt. 

De verworven niet-ingedaalde zaadbal.
De vruchtbaarheidsprognose van deze vorm is niet bekend. Verwacht mag worden dat deze 
echter beter is dan bij de aangeboren niet-ingedaalde zaadbal. Zo wordt bij het merendeel 
van de jongens na spontane indaling een voor de leeftijd adequaat zaadbalvolume gezien 
hetgeen duidt op een normale zaadbalfunctie. Het is niet bekend in hoeverre een afwach-
tend beleid tussen de leeftijd van 2 jaar en de puberteit tot mogelijke schade aan de zaadbal 
leidt. Ook is de prognose na operatie in de midpuberteitsperiode niet goed bekend. De kans 
op ontwikkeling van zaadbalkanker op latere leeftijd lijkt niet verhoogd te zijn temeer daar 
spontaan indalende zaadballen hierop een normaal risico vormen. Daarentegen, is lange 
termijn onderzoek noodzakelijk om meer informatie te krijgen over de prognose van de ver-
worven vorm met betrekking tot de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van zaadbalkanker.  

VerWIJZING
De aangeboren niet-ingedaalde zaadbal
Het verdient aanbeveling om een jongen met een aangeboren niet-ingedaalde zaadbal 
uiterlijk rond de leeftijd van 6 maanden te verwijzen voor behandeling. Het is van belang 
dat de operatie verricht wordt door een operateur die vertrouwd is met het doen van deze 
ingrepen bij (zeer) jonge kinderen, aangezien een zorgvuldige operatietechniek bepalend 
is voor de resultaten van de behandeling. Een “jongen” met beiderzijds aangeboren, niet 
palpabele zaadballen dient direct verwezen te worden voor nadere diagnostiek.

De verworven niet-ingedaalde zaadbal
Een jongen met een verworven niet-ingedaalde zaadbal dient na het stellen van de diagnose 
verwezen te worden naar de tweede lijn voor jaarlijkse follow-up en zonodig een midpu-
berale operatie. Het is wenselijk dat een apart team zich met de behandeling hiervan belast 
volgens een tevoren vastgesteld protocol. Vooral het op het juiste moment plannen van een 
eventuele midpuberale operatie is afhankelijk van individuele factoren en vergt de nodige 
expertise. Daarnaast is het voor de follow-up van deze toch grote groep jongens van essen-
tieel belang dat dit protocollair gebeurt en door een beperkt aantal mensen. Wellicht kan 
het “Alkmaarse Protocol” zoals zich dat de afgelopen jaren heeft ontwikkeld hiervoor model 
staan. Binnen dit protocol vindt nauwe samenwerking plaats met de betrokken disciplines 
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(kindergeneeskunde, chirurgie, urologie) en de Instellingen voor de Jeugdgezondheidszorg. 
Daarnaast is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en vinden behandeling en follow-up protocol-
lair plaats. Het stellen van de indicatie voor een chirurgische ingreep wordt door het team 
genomen en uitgevoerd door één operateur die ruime ervaring heeft met de ingreep.
Aan de ouders wordt uitgelegd dat bij 3 van de 4 jongens de zaadbal spontaan indaalt 
in de puberteit maar dat bij 1 van de 4 jongens een operatie noodzakelijk is halverwege 
de puberteit. Daarnaast wordt uitgelegd dat na spontane indaling in het merendeel van 
de gevallen op lange termijn een normale groei van de zaadbal wordt gezien, duidend 
op een normale zaadbalfunctie. Bij jongens bij wie een operatie noodzakelijk blijkt hal-
verwege de puberteit, wordt niet in alle gevallen een normale zaadbalgroei gezien, 
incidenteel is zelfs een verwijdering van de zaadbal noodzakelijk.

NOODZaaK VOOr herZIeNING VaN het beLeID
In 1977 werd melding gemaakt van het hoge aantal chirurgische ingrepen dat jaarlijks in 
ons land werd verricht wegens niet-ingedaalde zaadballen. Berekend werd dat per 100 
jongens bij 4 à 5 een operatie plaatsvindt terwijl daarentegen per 100 jongens slechts 1 
jongen op 1-jarige leeftijd een niet-ingedaalde zaadbal heeft. Vermoed werd “dat zeer 
vaak een chirurgische ingreep werd verricht bij een vermeende niet-ingedaalde zaadbal 
terwijl men in werkelijkheid met een overbeweeglijke zaadbal te maken had”. Later werd 
in enkele studies inderdaad aangetoond dat er regelmatig een chirurgische ingreep plaats 
vond op zaadballen die bij de geboorte volledig ingedaald waren geweest.
Om het hoge aantal operatieve ingrepen terug te dringen werd in 1986 door het Cen-
traal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale Toetsing (CBO) een consensusbijeenkomst 
georganiseerd over het beleid bij de niet in de balzak gelegen zaadbal. Deze conferen-
tie besloot voortaan landelijk 
bij alle pasgeboren jongens de 
ligging van de zaadballen bij te 
houden, dit leidde ondermeer 
tot nationale invoering van de 
zaadbal-registratiekaart bij de 
geboorte (het zgn ‘’ballen-
kaartje’’) (zie figuur 8).

Figuur 8 ‘‘Ballenkaartje’’: Na de ge-
boorte wordt de ligging van beide 
zaadballen ingevuld tijdens tenminste 
twee verschillende onderzoeksmomen-
ten. Het bovenste deel van het kaartje 
wordt door de ouders zelf bewaard bij 
de inentingspapieren. Het onderste ge-
deelte wordt bewaard door de huisarts.
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Uitgangspunt hierbij was dat wanneer de zaadbal bij de geboorte volledig was inge-
daald er later, in geval van een niet in de balzak gelegen zaadbal, altijd sprake moest zijn 
van een overbeweeglijke zaadbal waarvoor een chirurgische ingreep niet geïndiceerd is. 
Alhoewel het aantal operaties hierop enigszins daalde bleek deze zeker niet te dalen tot 
het verwachte aantal. Op dit moment vindt deze ingreep jaarlijks nog steeds bij 3000 
tot 4000 jongens plaats. Een groot deel van deze jongens wordt geopereerd rond het 
10e levensjaar, terwijl jongens met een aangeboren vorm rond de leeftijd van een jaar 
geopereerd zouden moeten worden. Uit onderzoek bleek bovendien dat het “ballen-
kaartje” bij verwijzing van een jongen met een niet-ingedaalde zaadbal naar de tweede 
lijn in minder dan 2% van de verwijzingen wordt gebruikt. Ook bij de indicatiestelling 
voor operatie bleek het kaartje vrijwel geen enkele rol van betekenis te spelen.  
Inmiddels is duidelijk geworden dat het hoge aantal operatieve ingrepen in ons land 
vrijwel volledig verklaard kan worden door chirurgische behandeling van de verworven 
niet-ingedaalde zaadbal en dus niet door behandeling van overbeweeglijke zaadbal-
len. 
In het Medisch Centrum Alkmaar wordt sinds eind 90-er jaren vrijwel geen operatie 
meer verricht in de prepuberteitsperiode bij jongens met een verworven niet-ingedaal-
de zaadbal. Zoals blijkt uit het proefschrift heeft het gevoerde beleid een daling van 
rond de 60% van het aantal operatieve-ingrepen veroorzaakt en deze vermindering lijkt 
structureel te zijn. Verwacht mag worden dat wanneer dit beleid landelijk wordt over-
genomen het aantal ingrepen zal dalen van het huidige aantal van 3500 naar ongeveer 
1200 à 1400 per jaar. Om dit te realiseren is het noodzakelijk de Consensus te herzien 
waarbij een breed gedragen behandeladvies tot stand komt. De rol van de nationale 
testisregistratie zal hierbij herzien dienen te worden en de overdracht van de gegevens 
van de Instellingen van de Jeugdgezondheidszorg naar de 2e lijn zal gestructureerd 
moeten worden.

ONtStaaN WeteNSchappeLIJK ONDerZOeK Naar De NIet-INGeDaaLDe ZaaDbaL eN 
tOeKOMStIGe StaND VaN ZaKeN
Het onderzoek naar de niet-ingedaalde zaadbal in het Medisch Centrum Alkmaar is aan 
het begin van de negentiger jaren geleidelijk ontstaan. Het bleek dat in het Medisch 
Centrum Alkmaar nog altijd jongens werden geopereerd die volgens de ballenkaart tij-
dens de geboorte wel over beide zaadballen in de balzak hadden beschikt. Daarop werd 
er besloten een werkgroep ‘niet-ingedaalde zaadballen’ op te richten. De werkgroep 
heeft de afgelopen jaren verdere inzichten verkregen in de niet-ingedaalde zaadbal en 
in de tegenstelling tussen het aantal verwachte operaties en het werkelijk aantal uitge-
voerde operaties. Al snel werd duidelijk dat er twee vormen van een niet-ingedaalde 
zaadbal te onderscheiden zijn: de aangeboren en de verworven vorm. Het hoge aantal 
zaadbaloperaties wordt dan ook niet veroorzaakt door operaties van overbeweeglijke 
zaadballen, maar door het opereren van jongens met een verworven niet-ingedaalde 
zaadbal. Dit verklaarde ook waarom juist zoveel oudere jongens geopereerd werden, 
terwijl bij deze jongens de meeste zaadballen in de puberteit spontaan indalen. Het is 
van belang om vanuit deze huidige inzichten met nieuwe behandeladviezen te komen. 
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Daarom hebben wij in dit proefschrift een nieuwe richtlijn “De niet-scrotale testis” ver-
vaardigd voor de tweede lijn.

Inmiddels doen ongeveer 800 jongens aan het onderzoek mee. Zij komen jaarlijks op 
onze polikliniek om de ligging en de grootte van de zaadballen te laten controleren. 
In het kader van dit onderzoek is een nauwe samenwerking opgebouwd met de afde-
lingen Chirurgie en Urologie van het Medisch Centrum Alkmaar en de afdeling Jeugd-
gezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden.

Het toekomstige vervolg van het onderzoek zal zich vooral richten op: 
	 	•		De	resultaten	op	lange	termijn	na	vroege	operatie	van	de	aangeboren	niet-			

ingedaalde zaadbal.
	 	•	De	resultaten	op	lange	termijn,	na	spontane	indaling	of	na	een	eventuele			

   operatie in de puberteit, van de verworven niet-ingedaalde zaadbal.
	 	•	Het	bepalen	van	het	optimale	moment	in	de	puberteit	voor	een	eventuele		

   operatie van de verworven niet-ingedaalde zaadbal.
	 	•	Bestudering	van	de	hormoonhuishouding,	om	beter	inzicht	te	krijgen	in	de		

   (spontane) indaling van de (verworven) niet-ingedaalde zaadbal.
	 	•	Echografisch	onderzoek	van	de	niet-ingedaalde	zaadbal	en	de	vraagstukken		

   die hier uit voortkomen.
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Een dankwoord is eigenlijk een soort nawoord. 
Volgens het van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal is het nawoord het ‘slotwoord 
van een schrijver of uitgever van een boek’ en sy-
noniem aan ‘epiloog’. Dit wordt in de van Dale als 
volgt beschreven: ‘een epiloog is een narede oor-
spronkelijk met name van een treurspel’. Sommige 
zullen wellicht het doen van onderzoek als treur-
spel ervaren, voor mij geldt dat allerminst, sterker 
nog het was mijn “feestje” (ik citeer Wilfried). 
Voor dit feestje wil ik iedereen bedanken die mij 
de afgelopen 3 jaar heeft bijgestaan. Zonder jul-
lie hulp, steun en professionele mening zou dit 
boekje er niet zijn gekomen. Een aantal mensen 
dank ik graag in het bijzonder:

De jongens,
Allereerst bedank ik jullie en jullie ouders voor deelname aan het onderzoek. Zonder 
jullie was er geen proefschrift. 

Mijn beide promotoren, 
Prof.dr. H.A. Delemarre-van de Waal, beste Henriette, heel veel dank voor het vertrou-
wen waarmee je mij mijn gang liet gaan tijdens mijn onderzoek in het MCA. Daarnaast 
waardeer ik je scherpe blik, je steun en de puntjes op de i die je me bij de afronding hebt 
gegeven. Ik wens je alle goeds in het LUMC.  

Prof.dr. H.A. Heij, beste Hugo, het is een eer dat ook jij mijn promotor wilt zijn. Dankzij 
jouw suggestie een richtlijn toe te voegen aan dit proefschrift, is dit boek tevens een 
leidraad voor de toekomst, heel hartelijk dank.

Mijn beide co-promotoren,
Dr. W.W.M. Hack, beste Wilfried, er zijn eigenlijk geen woorden voor om jou te bedan-
ken. Ik weet nog dat je aan me vroeg of ik onderzoek wilde doen naar de niet-scrotale 
testis en ik weet ook nog dat ik dacht: ik, onderzoek naar ballen? Maar, ik ben heel blij 
dat je het me hebt gevraagd en me deze kans hebt gegeven. Ik ben me er van bewust 
dat het doen van onderzoek in een perifere kliniek niet vanzelfsprekend is en dat ik in 
een uitzonderlijke situatie verkeerde. Ik heb enorm veel bewondering voor je, hoe je 
deze onderzoekslijn hebt opgezet en hoe hard deze “trein” nu rijdt en dit alles naast je 
werk als kinderarts en opleider in het MCA. Dit is de tweede promotie over het onder-
werp “de niet-scrotale testis’’ en er zullen er nog meerdere volgen. Ik wil je ontzettend 
bedanken voor: je vertrouwen in mij, je niet te evenaren enthousiasme, de tijd die je al-
tijd voor me had (Sijstermans, ga zitten!), de brainstormsessies, de artikelbesprekingen, 
de vrijheid die je me hebt gegeven, je inspiratie en voor alles wat je me hebt geleerd 
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van artikelen schrijven en rare auteursnamen uitspreken tot de politiek, dafjes, tattoos, 
voetbal, welpies, puppies, windmolens, aannemers, stolpen,…

Dr. R.W. Meijer, beste Rob, heel erg bedankt voor het feit dat je drie jaar geleden de 
weg reeds voor mij had geplaveid, en ik de tocht kon voortzetten. Ook jij hebt zo-
veel hart voor de zaak en de manier waarop jij dat kan verwoorden is uniek. Ik zal je 
“broodje ontplofte kip” verhaal niet snel vergeten! Jij en Wilfried hebben binnen deze 
onderzoekslijn een prachtig samenwerkingsverband tussen de Kindergeneeskunde en 
de Chirurgie opgezet en ik hoop op een dubbelpromotie van beide specialismen in de 
toekomst.

De leden van de promotiecommissie,
Dr. S.M.P.F. de Muinck Keizer-Schrama, prof.dr. F.W.J. Hazebroek, prof.dr. R.A. Hirasing, 
dr. F.H. Pierik, dr. T.P.V.M de Jong, prof.dr. H.S.A. Heymans, wil ik heel hartelijk bedan-
ken voor de tijd die zij besteed hebben aan de beoordeling van mijn manuscript, en voor 
de bereidheid om deel te nemen aan de promotiecommissie.

Mijn collega’s,
Laszla van der Voort-Doedens, onderzoeksverpleegkundige, lieve Las, mijn overbuur-
vrouw, onderzoeksmaatje, collega vanaf het eerste uur, vraagbaak en spraakbaak. De 
samenwerking ging van start in het kamertje links achter op de kinderdagbehande-
ling, waarna we ons eigen “ballenhok” kregen. Jij hebt grote SPSS programma’s voor 
me doorgespit, patiëntenbrieven geschreven als ik weer eens inhoudelijk te medisch 
was, met mij opnieuw 200 statussen opgezocht en doorgeploeterd, me bij de statis-
tiek geholpen, naar persoonlijke-, en vakantieverhalen geluisterd, Matthijs aan de muur 
gehangen en samen met mij baalde je soms dat mannen twee zaadballen hebben in 
plaats van één, jij kent me, jij…ik kan nog wel uren doorgaan. Maar het allerbelangrijk-
ste is dat jij er de afgelopen drie jaar altijd voor mij bent geweest, dankjewel. Jij bent de 
persoon achter de coulissen die ook een plek op het hoofdpodium verdient! 
 
De kinderartsen, Bart, Geert-Jan, Govert, Krijn, Elvira, Yvonne en Els, heel erg bedankt 
voor het vrijgeven van een onderzoeksplek binnen de vakgroep Kindergeneeskunde. 
Dankzij jullie hoorde ik er altijd bij, ook al was ik de “onderzoeker” in het geheel. De 
interesse die jullie voortdurend hebben getoond en de tips die ik van jullie heb gekregen 
zijn voor mij een stimulans geweest. Jullie zijn een ontzettend fijne groep, ik zal te zijner 
tijd met moeite afscheid nemen.

Alle oud-collega arts-assistenten, die ik heb zien komen en gaan, dank voor de gezellige 
tijd; de koffietjes, lunches, borrels, hockeytrainingen, etentjes, arts-assistenten uitjes 
en natuurlijk de “ballen-interesse”. Enkele mensen in het bijzonder: Mink, dank voor je 
voorbeeld (gepromoveerd en moeder), begrip, steun en gezelligheid (tabac, het bruine 
paard). Weledelzeergeleerde Maarten, carpoolen, heerlijk eten en begin de dag met 
een lach, zooo gezellig met jou. Peet, one of the three musketeers, heerlijk om met jou 
over de echt belangrijke dingen in het leven te kunnen praten. Freek, ik ga jou zo mis-
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sen tijdens mijn verdediging, maar in gedachten ben je erbij. Lief en leed gedeeld in het 
MCA, nu met je twee mannen op curaçao, ik ben trots op je!

Alle huidige arts-assistenten bedankt voor jullie gezelligheid, medeleven en belangstel-
ling. In het bijzonder, Simoon, buurvrouw, vanaf moment één met mij in het MCA, dank 
voor je steun en je altijd luisterend oor, ik wens je een stralende toekomst toe samen 
met de kleine. De mede-“ballenonderzoekers’’, Joery (jij jut & ik jul, of andersom?) en 
Annebeth. Wat zijn jullie leuk en wat ben ik blij dat jullie het onderzoek gaan voortzet-
ten, ik had me geen betere opvolgers kunnen wensen. Heerlijk om met jullie serieus 
over dit onderwerp te kunnen praten. 

Alle dames die hebben gewerkt en nog steeds werkzaam zijn op de polikliniek Kinder-
geneeskunde: Wilma, Gera, Karin, Carin, Rita, Christel, Annemiek, Marianne, Ria ,Selina, 
Charlotte, Martine, Marjan, Jolanda M, Lia, Maddy, Marisca, Margreth (nog een keer-
tje halve marathon van Egmond), Dinie en Jolanda de Koning-Prins (inmiddels Foreest 
Instituut). Bedankt voor de “koffie-break” om 10.30u (taartjes, roddels, sonja bakker 
verhalen en dropjes), de gezelligheid en enorme belangstelling. En… de dames achter 
de balie vooral bedankt voor het inplannen van alle “ballen-spreekuren” en het dicte-
ren van de “ballen-brieven”. Channa, dank voor de korte maar krachtige (en gezellige) 
samenwerking.

Alle dames van de kinderdagbehandeling, de kinderafdeling, de tieners en de neonato-
logie plus Randy wil ik bedanken voor de praatjes tussendoor en de interesse die ze de 
afgelopen drie jaar hebben getoond. Tot in de kliniek!

De medewerkers van de afdeling Gynaecologie en Obstetrie van het Medisch Centrum 
Alkmaar, enorm bedankt voor het verzamelen van data, invullen van de formulieren en 
jullie betrokkenheid. Ans Meijer, bedankt voor het zes wekelijks inplannen van mijn co-
assistenten praatje.

De medewerkers van de medische bibliotheek van het Medisch Centrum Alkmaar, Mar-
jan Bakker, Gertruud van Stralen en Carla Rolle bedankt voor het speuren naar de voor 
mij onvindbare artikelen.
De medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke Ge-
zondheidsdienst Hollands Noorden en met name jeugdarts, Joke van Dijk, en hoofd 
Jeugdgezondheidszorg, Gabriëlle Geerdink, wil ik bedanken voor hun medewerking en 
enthousiasme.
De raad van Bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar en het Foreest Instituut, be-
dankt voor de steun en het mogelijk maken van het doen van onderzoek in het MCA.  
Tjeerd van de Ploeg, statisticus verbonden aan het Foreest Instituut, dank voor je tijd, 
hulp, uitleg en geduld. Bij jou verschuilde ik me soms graag achter mijn haarkleur!
De Beeldgroep van het MCA, en met name Niko Bakker die ik altijd mocht storen en die 
de figuren en foto’s in dit proefschrift heeft verzorgd, dankjewel.
Gavin ten Tusscher, thank you very much voor het corrigeren van de engelse tekst van 
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het proefschrift en de tijd die je hiervoor hebt vrijgemaakt.
Jacqueline de Vries van de afdeling communicatie, bedankt voor het naar buiten bren-
gen van ons onderzoek via persberichten, kranten, tv en intranet.
Richard Welboren van AV video ben ik erkentelijk voor de film die hij namens de Unive 
Paludanusprijs over ons onderzoek heeft gemaakt.
TNO en met name, Frank Pierik, Mascha Kamphuis, Pauline Verloove-Vanhorick, be-
dankt voor de prettige samenwerking, de ideeën en de mogelijkheden t.a.v. het N.T.C. 
Op naar een vruchtbare toekomst!

Mijn vrienden, 
Kunstenares, Deborah de Haas, heel veel dank voor de mooie tekeningen die je belan-
geloos voor dit proefschrift hebt gemaakt. Het is een luxe dat ik de keus had. Dankzij 
jou, deze prachtige omslag! 
Vormgever, Maarten Vis, toen ik je vroeg of je de lay out van mijn boekje wilde verzor-
gen, zei je zonder slag of stoot ‘ja’. En dan krijg je daar gratis een mailende, bellende, 
hieperdepiepere Karlijn bij, omdat ze iets uit handen moet geven. Maar wat werd het 
stap voor stap “echt”. Ik dank je enorm voor je geduld, de nespresso’tjes, je professio-
nele blik, maar vooral het prachtige resultaat.

Lieve Mariek, Lies, Hil, Eva, Jappie, Bas R, Bas de G, Sjaak, Menc, Breg en Maart. Be-
dankt voor de vele jaren fijne vriendschap en de eeuwige belangstelling (ook al hebben 
jullie niet al mijn artikelen gelezen), jullie zijn essentieel in mijn leven. Op naar nog heel 
veel leuke dingen samen.
“Don’t walk behind me, I may not lead. Don’t walk in front of me, I may not follow. Just 
walk beside me and be my friend”.

Mijn paranimfen en familie,
Aida Beganovic en Han Sijstermans, een uroloog en een kinderarts als mijn paranimfen, 
een betere combi kan ik me niet wensen!

Lieve Ai, jij als uroloog in opleiding kan mij niet beter bijstaan als paranimf omtrent dit 
onderwerp. Maar nog veel belangrijker, om je eigen woorden te gebruiken: “De cirkel 
is rond!”. Jij die al aan mijn wieg stond en die nu weer aan mijn zijde staat bij mijn pro-
motie, zoals mijn vader bij jouw vader…hij zou zo trots op je zijn geweest en dat ben 
ik ook!

Lieve pap, mijn grote voorbeeld. Wat ben ik blij dat jij mijn paranimf wilt zijn. Bij de keus 
of ik promotieonderzoek zou gaan doen, liet je weer eens zien hoe goed je me kent - al 
lijk ik dan ook wel veel op mam -. Je was en bent er altijd voor me. Onze vader-dochter 
band is zo speciaal. Dank voor de liefde die jij en mam mij altijd hebben gegeven en 
elke dag weer geven.

Lieve mam, ik heb zoveel bewondering voor jou. Jouw zorgzaamheid en harde werken 
zijn voor mij altijd een voorbeeld geweest. Jouw motto’s: ‘’hard werken en veel plezier 
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maken’’ en ‘’je krijgt wat je verdient’’ deel ik met je. Men zegt altijd dat wij zo op elkaar 
lijken en daar ben ik enorm trots op! Niemand voelt mij beter aan dan jij en we kunnen 
alles met elkaar delen. Ik ben heel blij dat ik uit zo’n hecht gezin kom. 

Lieve Roel, grote broer. Jij bent verbonden met mijn leven en hebt elke fase van heel 
dichtbij meegemaakt. Jij bent niet alleen een broer die voor mij door het vuur gaat, 
maar ook een hele goede vriend. Ik vind het fantastisch dat je 4 oktober met Loes gaat 
trouwen. Lieve Loes, schoonzus, ik heb altijd al een zusje gewild en ik kan me er geen 
betere wensen. Het is heel fijn met jullie en 2008 wordt voor ons allemaal een jaar om 
nooit te vergeten!

Lieve Tim, ‘kleine’ broer. Ik denk dat alleen wij tweeën weten wat voor een ongelofelijk 
sterke band we hebben. Eigenlijk op enkele jaren na, altijd samengewoond en hoe… 
we zijn een superteam! Bepaalde dingen zullen in de toekomst veranderen, maar ook 
dat is goed. De band en het team blijven toch wel bestaan. Tim, je bent een topvent en 
heel belangrijk voor me.

Lieve Opa en Oma, jullie hebben een bijzondere plek in mijn leven. Dank jullie wel voor 
jullie liefde en continue interesse de afgelopen 29 jaar.

En dan natuurlijk,
Lieve, lieve Haijo, zonder jou had ik er misschien iets korter over gedaan, maar MET 
jou kan het me niet lang genoeg duren. Dat jij naar Nederland bent gekomen is mijn 
ALLERGROOTSTE cadeau geweest! Op naar nog veel meer mooie avonturen samen. 
Ik hou van je. 


