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Definities(1-4) 

• Torsio testis: verminderde of afwezige doorbloeding van de testis door torsie van de funiculus 
• Testistumor: maligniteit uitgaande van de kiemcellen in de testikel 
• Traumatisch: testis ruptuur (een trauma waar het scrotum en/of scrotaalinhoud bij betrokken 

zijn), hematocèle (bloeding binnen de tunica vaginalis), scrotaal hematoom 
• Epididymitis: ontsteking van de epididymis  
• Orchitis: ontsteking van de testikel 
• Overige: varicocèle (variceuze verwijding plexus pampiniformis), spermatocèle 

(epididymiscyste), hydrocèle (vocht tussen bladen tunica vaginalis), hernia inguinalis (uitstulping 
inhoud van de buikholte of preperitoneale vet door defect in de liesstreek) 

 
Anatomie(5) 

• Testis (4 x 3 x 2.5 cm/ 30 ml): het parenchym bestaat uit 250-300 lobuli welke zijn gescheiden 
door septa en deze lobuli bestaan uit tubuli seminiferi  

• Epididymis (5-10 mm): caput, corpus en cauda 
• Funiculus: inhoud: vas deferens (transport semenvloeistof), a. testicularis interna en externa, a. 

ductus deferens a. cremasterica, plexus pampiniformis (veneuze afvloed), lymfebanen, n. 
genitofemoralis (L1-2), n. ilioinguinalis (L1)  

 
Anamnese 

• Ontstaanswijze (spontaan of traumatisch), beloop en duur pijnklachten en/of  zwelling 
• Mictieklachten: strangurie, hematurie, pollakisurie, loze aandrang  
• Koorts, misselijkheid en/of braken  
• Voorgeschiedenis (recent scrotale chirurgie waardoor kans op nabloeding) 
• Medicatiegebruik 
• Seksuele anamnese 

 
Lichamelijk onderzoek  

• Op indicatie: benader patiënt volgens ABCDE met controle vitale parameters 
• Abdomen: cave AAAA (bloed naar het scrotum via persisterende processus vaginalis = blue 

scrotum sign of Bryant sign, zie afbeelding 1)(6) 
Inspectie genitalia: erytheem, opgetrokken testikel, dwarsliggende testikel, zwelling, blue dot sign 
(torsie hydatide Morgagni/appendix testis), hematoom, huiddeffecten (cave gangreen van 
Fournier)(1) 

• Palpatie testikel en epididymis(start indien van toepassing aan contralaterale zijde): aspect testis 
(maligne?), zwelling/fluctuaties (bij abces), pijnlijk, cremasterreflex, Prehn’s sign (afname van 
pijn bij staan bij epidydimitis i.t.t. torsio)(7) 

• Op indicatie: rectaal toucher (bij verdenking prostatitis of prostaathypertrofie) 
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Differentiaal diagnose(1) 
• Torsio testis: Acuut ontstane unilaterale hevige pijn, opgetrokken testis, afwezige cremasterreflex 
• Testistumor: vast aanvoelende testis 
• Testisruptuur: pijnlijke zwelling of hematoom na trauma 
• Epididymitis: gezwollen pijnlijke epididymis 
• Overige: varicocèle, spermatocèle, hydrocèle, hernia inguinalis, torsie hydatide Morgagni, distale 

uretersteen (kan zich presenteren met scrotale pijnklachten en pollakisurie) 
 
Aanvullend onderzoek 

• Echo doppler van het scrotum ter onderscheiding torsio testis, epididymitis, abces, ruptuur, 
avasculair hematoom of testis tumor (vaak verhoogde doorbloeding)(8) 

• Urinesediment. 
• Temperatuur >38.5°: bloedkweken + urinekweek afnemen 
• Bij verdenking epididymitis/abces: laboratoriumonderzoek pakket 4 en urinekweek 
• Op indicatie SOA test (meest voorkomende verwekkers: Chlamydia trachomatis en Neisseria 

Gonorroe)(7) 
• Bij verdenking testistumor: tumormarkers (LD, Alpha-foetoproteïne, Beta-HCG)  

 
Behandeling 
1. Analgetica (mits geen contra-indicaties): Start paracetamol 1000 mg en diclofenac 75 mg i.v. of p.o. Bij 

onvoldoende effect tevens oxynorm 5 mg p.o. of morfine 2.5 mg i.v. (op indicatie PPI en/of movicolon) 
2. Interventie op indicatie 

• Torsio testis: spoedexploratie < 6 uur 
• Testistumor: radicale orchidectomie < 72 uur 
• Testisruptuur: spoedexploratie < 72 uur  
• Epididymitis: start antibiotica volgens protocol Isala  

 Mannen < 35 jaar doxycycline 2dd 100 mg p.o. (verdenking C. Trachomatis) + 
ceftriaxon 500 mg i.m. eenmalig (Verdenking Gonorroe) 

 Mannen >35 jaar: ciprofloxacine 2dd 500 mg p.o. gedurende 14 dagen 
• Abces: incisie en drainage (afhankelijk van de grootte op OK) en eventueel start ceftriaxon 2 

gram i.v. 
• Hydatide Morgagni: pijnstilling en expectatief 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1. Blue scrotum sign of Bryant sign: unilaterale ecchymose van het scrotum als uiting van een 
geruptureerd abdominaal aneurysma.(9) 
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Indien arts niet direct 
beschikbaar is 

Op indicatie: verdenking epididymitis of abces: controles en afname pakket 4,  
urinekweek + sediment 

Anamnese 
- Ontstaanswijze, duur pijnklachten  
- Mictieklachten 
- Koorts, N, V 
- Voorgeschiedenis  
- Medicatiegebruik 
- Seksuele anamnese 
 
 Lichamelijk onderzoek 
- Abdomen: cave AAAA 
- Genitalia: inspectie en palpatie 
- Cremasterreflex 
 Aanvullend onderzoek op indicatie: 

* Temperatuur >38.5° : bloedkweken + urinekweek 
* Verdenking epididymitis: pakket 4 en 
urinesediment + kweek 
* Verdenking SOA: Chlamydia en Gonorroe test 
* Verdenking testistumor: LD, Alfa-foetoproteïne, 
Beta-HCG 
 

Behandeling 

1. Analgetica (mits geen contra-indicaties): Start direct paracetamol 1000 mg en diclofenac 75 mg  
Bij onvoldoende effect tevens oxynorm 5 mg p.o. of morfine 2.5 mg i.v.  

2. Interventie op indicatie: 
 Torsio testis: spoedexploratie < 6 uur 
 Testistumor: radicale orchidectomie < 72 uur 
 Testisruptuur: spoedexploratie < 72 uur 
 Epididymitis: Start AB  

i. Mannen < 35 jaar doxy 2dd 100 mg p.o. + ceftriaxon 500 mg i.m. eenmalig 
ii. Mannen >35 jaar: cipro 2dd 500 mg p.o. ged. 14 dagen 

 Abces: incisie en drainage (afhankelijk van de grootte op OK) en evt. start ceftriaxon 2 gram i.v. 
 Hydatide Morgagni: pijnstilling en expectatief 

  
 

Lichamelijk onderzoek op indicatie: 
*Verdenking sepsis: ABCDE 
* Verdenking prostatitis of prostaathypertrofie: 
rectaal toucher 
 

Aanvullend onderzoek: 
- Echo doppler scrotum onderscheid  torsio 
testis, epididymitis, abces, ruptuur, avasculair 
hematoom of vasculaire tumor  
- Urinesediment 
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