
68 huis art s &  we tensch ap

Co
m

m
en

ta
a

r

5 7 (2)  februar i 2014

Multidisciplinaire richtlijn niet-scrotale testis

Janny Dekker

er sprake is van een NST. Dat dit niet altijd gebeurt, is een van 

de oorzaken van onnodig operatief ingrijpen.

De moeilijkste categorie is die van de verworven NST: de tes-

tis is aanvankelijk wel in het scrotum gelegen, maar is daar 

vanaf de leeftijd van 4 à 5 jaar niet meer stabiel in te brengen. 

De diagnose wordt te weinig gesteld vanwege onbekendheid 

met het verschijnsel. Bij constateren van een NST op kinder-

leeftijd wordt niet altijd gevraagd naar de testisligging in de 

eerste levensjaren en wordt ervan uitgegaan dat het om een 

aangeboren vorm gaat. Het niet onderkennen van een verwor-

ven NST is waarschijnlijk de hoofdoorzaak van de discrepan-

tie tussen verwacht en geobserveerd aantal orchidopexieën in 

Nederland.4 Driekwart van de verworven NST daalt spontaan 

in bij het begin van de puberteit.5

De diagnostiek vereist dus de nodige zorgvuldigheid en de 

testisligging moet goed geregistreerd worden. In de richtlijn 

staat uitvoerig beschreven hoe het onderzoek bij vermoeden 

van een NST moet worden uitgevoerd en dat herhaling van het 

onderzoek bij twijfel zinvol is. Het onderscheiden van de ver-

schillende vormen van NST zou met de nieuwe richtlijn kun-

nen verbeteren. 

Indicatie voor orchidopexie
Het voorkómen van schade aan de testis door een langdurige 

abdominale ligging, met als mogelijke gevolgen een vermin-

derde fertiliteit en verhoogde kans op testistumoren, is reden 

om een NST te opereren. Alleen bij aangeboren bilaterale NST 

heeft opereren een sterk positief effect op de fertiliteit, bij een 

aangeboren unilaterale NST of verworven NST is de invloed 

van orchidopexie op vruchtbaarheid onzeker. Hetzelfde geldt 

voor het tijdstip van opereren.

Bij de aangeboren NST was de aanbeveling lange tijd om te 

opereren in het tweede levensjaar. Omdat na 6 maanden spon-

tane indaling weinig meer voorkomt en de prognose voor het 

aantal geslachtscellen en herstelgroei van de testis bij vroeger 

opereren beter lijkt, is het advies momenteel om tussen de 6 en 

12 maanden een orchidopexie te verrichten.6 Overigens zijn er 

geen langetermijngegevens over fertiliteit beschikbaar die dit 

vroege tijdstip van opereren onderbouwen. Onlangs werden 

de resultaten gepubliceerd van een onderzoek waarin gemid-

deld 25 jaar na een operatie vanwege aangeboren NST gekeken 

werd naar vruchtbaarheid. De onderzoekers konden geen ver-

band vaststellen tussen fertiliteitsparameters en de leeftijd 

waarop de orchidopexie plaatsvond.7

Bij verworven vormen van NST concluderen sommige au-

teurs op basis van de schaarse langetermijngegevens dat een 

orchidopexie niet leidt tot verbeterde fertiliteit. Er zijn wel en-

kele aanwijzingen voor het achterblijven in groei van een NST 

die na het tweede jaar geopereerd wordt, maar onduidelijk is 

of dit van invloed is op de kwaliteit van het sperma.5

Zowel een aangeboren als verworven NST kent een groter 

Een niet-scrotale testikel (NST) is een aandoening waar-

voor de huisarts incidenteel wordt geconsulteerd. Vol-

gens cijfers van de tweede Nationale Studie was de incidentie 

van cryptorchisme 0,4 : 1000.1 Dit betrof zuigelingen, maar 

ook peuters en oudere kinderen. Jeugdartsen worden vaker 

met het probleem geconfronteerd omdat zij er systematisch 

naar zoeken tijdens bezoeken van het kind aan het consulta-

tiebureau. Afhankelijk van regionale afspraken verwijzen zij 

dan naar de huisarts of rechtstreeks naar de tweede lijn ((kin-

der)uroloog, chirurg of kinderarts).

Epidemiologische onderzoeken laten een NST-percentage 

van rond de 1% zien bij pasgeborenen.2 In Nederland werden in 

2012 90.000 jongetjes geboren, wat betekent dat er ongeveer 

900 gevallen van aangeboren NST per jaar zullen zijn.3 In de 

jaren tachtig van de vorige eeuw werd geconstateerd dat het 

aantal operaties voor NST veel hoger is dan je zou verwachten 

op basis van bovenstaand aantal. Dit leidde tot een consen-

susrichtlijn van het CBO en invoering van de testis registratie 

bij pasgeborenen (de ‘ballenkaart’). Twintig jaar later bleek 

het aantal orchidopexieën echter onverminderd hoog, met 

name door controverses over nut en noodzaak van operatief 

ingrijpen bij verworven vormen van NST. Om deze reden is 

in 2012 een multidisciplinaire richtlijn ‘Signalering van en 

verwijzing bij niet-scrotale testis’ opgesteld (zie ook nascho-

ling in dit nummer: Huisarts Wet 2014;57:84-7). Zal het aantal 

onnodige orchidopexieën afnemen met het uitbrengen van 

deze richtlijn? Voor een antwoord op die vraag bespreken we 

de twee belangrijkste problemen rond de NST: het stellen van 

de juiste diagnose en het stellen van de indicatie voor orchi-

dopexie en het tijdstip van opereren.

De juiste diagnose
Er zijn verschillende vormen van NST. De aangeboren vorm 

wordt kort na geboorte vastgesteld. De cremasterreflex is dan 

nog afwezig en retractiliteit van de testis kan dan niet de oor-

zaak zijn van het niet aantreffen van de testis in het scrotum. 

Spontane indaling van de aangeboren NST vindt in 73% van 

de gevallen plaats in de eerste half jaar na de geboorte. Tot die 

tijd kan dus afgewacht worden.

De diagnostiek van de retractiele testis is lastiger: ooit heeft 

de testis in het scrotum gelegen maar hij is daaruit verdwe-

nen door een sterke cremasterreflex. Ter voorkoming van 

onnodige verwijzingen bij deze vorm van NST is adequate 

registratie van de testisligging kort na de geboorte vereist 

(in het digitaal dossier van de JGZ, het groeiboek en in de re-

gistratie van de verloskundige of kinderarts) en raadpleging 

hiervan door degene die een kind onderzoekt met de vraag of 
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richtlijn ook weer andere argumenten opgenomen om te ope-

reren bij aangeboren en verworven unilaterale NST: ‘De tes-

tikel is een reserveorgaan en heeft mogelijk herstelpotentie’ 

en: ‘De niet-ingedaalde testikel kan klachten geven in het 

liesgebied (pijn en risico op torsio testis).’ Deze argumenten 

zijn grotendeels gebaseerd op consensus en ervaring en niet 

op onderzoeksgegevens. Daardoor blijft er ook in deze richtlijn 

helaas ruimte voor diversiteit in beleid en is de vraag of het 

beoogde doel, het aanzienlijk terugbrengen van het aantal on-

nodige orchidopexieën, nu wel bereikt zal worden. ▪
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risico maligne te ontaarden vergeleken met een spontaan 

ingedaalde testis. Het risico op ontwikkeling van een tes-

tiscarcinoom in de niet ingedaalde testikel is echter niet 

significant kleiner als geopereerd wordt na ontdekking, ver-

geleken met een operatie aan het begin van de puberteit, als 

de testis dus de gelegenheid heeft gehad om alsnog spontaan 

in te dalen.8 Dat wil zeggen: de kansen op een testistumor 

zijn wel groter bij een niet spontaan indalende testis, maar 

die kans wordt niet beïnvloed door vroeg opereren, dus vóór 

de puberteit. Opereren na het begin van de puberteit geeft 

wel een verhoogd risico op testismaligniteit . De conclusie 

ligt daarom voor de hand dat we bij een verworven NST kun-

nen wachten met opereren tot het begin van de puberteit.

Wat zegt de nieuwe richtlijn?
De opstellers hebben een beslissingsanalyse uitgevoerd 

waarin naast kansen op fertiliteit, testistumoren en opera-

tierisico’s de kwaliteit van leven van de patiënt met een NST 

is meegewogen. Het belang dat ouders en kind hechten aan 

een normaal scrotumaspect (met twee testikels in het scro-

tum), wordt meegenomen in het gesprek met ouders en kind 

over wel of niet opereren. Dit ‘cosmetische argument’ is dan 

de belangrijkste reden om te opereren voordat de puberteit is 

bereikt. De richtlijn stelt voor dit gesprek te laten voeren door 

de huisarts of door de kinderarts/chirurg/uroloog, afhan-

kelijk van lokale afspraken. Wordt gekozen voor afwachten, 

dan is de aanbeveling regelmatig controles af te spreken tot 

het begin van de puberteit. Dit is een helder beleid en het lijkt 

winst dat ook het patiëntenperspectief wordt meegenomen 

in de besluitvorming.

Echter: na een expertbijeenkomst in 2012 zijn er in de 

Klinische lessen
voor H&W gevraagd
Klinische lessen in H&W zijn een door 

lezers hooggewaardeerde rubriek. Aan 

de hand van één of twee patiëntenca-

sussen wordt aandacht gevraagd voor 

een opmerkelijk diagnostisch traject, 

klinisch beloop of een medisch basis-

principe. Deze rubriek biedt de schrij-

ver de mogelijkheid een ervaring te 

delen en de lezers de mogelijkheid 

te leren van wat een collegahuisarts 

heeft meegemaakt. Omdat de rubriek 

zo nauw aansluit bij de dagelijkse 

praktijk willen wij u aanmoedigen uw 

praktijkervaring door middel van een 

klinische les met de lezers van H&W te 

delen.

Als u een casus voor ogen heeft, 

bedenk dan eerst waar deze het best 

past: in de rubriek klinische les of ca-

suïstiek. Een klinische les draait, an-

ders dan de rubriek casuïstiek, niet 

om een pure beschrijving van een 

ziektebeeld maar om de lering die col-

legahuisartsen kunnen trekken uit de 

gepresenteerde casus. De patiënten-

casus beschrijft stapsgewijs, vanaf de 

eerste presentatie door de patiënt, de 

gedachten van de huisarts gedurende 

het diagnostisch proces. De beschreven 

casussen dienen ter illustratie van een 

boodschap, die u elders in het artikel 

met feiten verantwoordt.

Overweegt u een klinische les te schrij-

ven? Kijk dan op onze website voor de 

auteursinstructies (http://www.henw.

org/voorauteurs) Bij vragen kunt u 

contact opnemen met hoofdredacteur 

2823500). ▪
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