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SAMENVATTING

Een testis hoort in het scrotum, is sinds jaar en dag het adagium. Daar is het 4˚ C lager 

dan de lichaamstemperatuur en dat lijkt een goede temperatuur voor de testis te zijn. 

De verminderde vruchtbaarheid die bewezen geassocieerd is met de niet-ingedaalde 

testis is mogelijk het gevolg van een hogere temperatuur van een testis buiten het 

scrotum. Een operatie waarbij de testis in het scrotum wordt gebracht, wordt dan ook 

wereldwijd, op steeds jongere leeftijd, aanbevolen en uitgevoerd.

Of deze operatie, de orchidopexie, ook daadwerkelijk de vruchtbaarheid op latere 

leeftijd verbetert, is een interessante vraag. Dat deze vraag lastig te beantwoorden 

is en dat de literatuur vooralsnog geen bewijs hiervoor levert, wordt uiteengezet in 

de  introductie van dit proefschrift. Mogelijk is de theorie over de verbetering van de 

spermatogenese door het verrichten van een orchidopexie niet correct. Wellicht is er 

een intrinsiek defect van de testis zelf dat (deels) zorgt voor onvoldoende indaling.

De relatief hoge prevalentie van de niet-ingedaalde testis maakt onderzoek hiernaar 

relevant. Jaarlijks worden in Nederland circa 1000 orchidopexiën voor de aangeboren 

en ongeveer een zelfde aantal voor de verworven niet-ingedaalde testis verricht. Het 

is van belang om te weten of deze operaties de vruchtbaarheid verbeteren, de kans op 

torsie en/of maligne ontaarding verminderen of dat deze operaties slechts cosmetisch 

zijn.

Dit proefschrift gaat over de niet-ingedaalde testis en werpt zijn licht op het stellen van 

de indicaties ‘voor operatie’, op het verschil tussen de aangeboren en verworven vorm 

‘gedurende operatie’ en op de resultaten van chirurgie ‘na operatie’, alsmede op een 

nieuwe methode deze resultaten te meten. 

DEEL I VOOR OPERATIE

HOOFDSTUK EEN

Vaak wordt gesteld, dat een jongen met een niet-palpabele testis primair een 

diagnostische laparoscopie zou moeten ondergaan. Een preoperatieve echografie 

zou geen toegevoegde waarde hebben. Bij het analyseren van de echografische en 

operatieve bevindingen van 117 niet-palpabele testes vonden wij dat een preoperatieve 

echografie een positief voorspellende waarde heeft van 91% in het lokaliseren van de 
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testis in de lies. Als deze in de lies gelokaliseerde testes direct behandeld worden met 

een liesexploratie, kan een overbodige laparoscopie in 9 van de 10 gevallen worden 

vermeden. Daarom adviseren wij een preoperatieve echografie voor alle jongens met 

een niet-palpabele testis.

HOOFDSTUK TWEE

Als een niet-ingedaalde testis wordt gediagnosticeerd als verworven is het onduidelijk 

òf en wanneer deze zou moeten worden georchidopexeerd. Van 1996 tot 2012 hebben 

we 410 jongens met 487 verworven niet-ingedaalde testes gevolgd. Zij kregen een 

conservatief beleid tot Tanner’s puberteitsstadium 3 met jaarlijks een lichamelijk 

onderzoek en een echografie van de testes met volumemeting. We zagen dat bijna 80% 

van de verworven niet-ingedaalde testes spontaan indaalde en er dus geen operatie 

vereist was. Verder liet analyse van 1404 volumemetingen zien dat de verworven niet-

ingedaalde testes klein waren, maar niet kleiner dan de verworven niet-ingedaalde 

testes die direct werden georchidopexeerd (hoofdstuk 7). Daarom menen wij dat een 

conservatief beleid tot de puberteit is gerechtvaardigd. 

HOOFDSTUK DRIE

Hetzelfde conservatieve beleid en jaarlijkse follow-up werd (uit)gevoerd voor de 

niet-ingedaalde testes na inguinoscrotale chirurgie. Van 2003 tot 2010 hebben we 

24 jongens met 26 niet-ingedaalde testes gevolgd. Van deze 26 niet-ingedaalde 

testes waren  12 ontstaan na een liesbreukoperatie en 24 na orchidopexie. Zij 

daalden respectievelijk in 4 van de 7 en 9 van de 12 gevallen, die aan het einde van 

de studie scrotaal lagen, in. De volumina van deze testes werden uitgezet in de 

normaalwaardencurve. De belangrijkste boodschap van dit hoofdstuk is dat spontane 

indaling van de niet-ingedaalde testis na inguinoscrotale chirurgie voorkomt.

HOOFDSTUK VIER

Gesuggereerd wordt dat een conservatieve behandeling van een testis, die in de lies 

is gelegen, niet geoorloofd is in verband met het hoge risico op torsie (met mogelijke 

schadelijke consequenties). Daarom zou een orchidopexie ten tijde van diagnose 

nodig zijn. Wij evalueerden het risico op torsie in een cohort van 458 jongens met 544 

verworven niet-ingedaalde testes gedurende 2664 testisjaren van follow-up. Gedurende 

deze jaren zagen we geen enkele verworven niet-ingedaalde testis torderen. Daarom 
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betwisten we dat het risico op torderen van de verworven niet-ingedaalde testis een 

argument is voor het verrichten van een orchidopexie.  

DEEL II  GEDURENDE OPERATIE

HOOFDSTUK VIJF

De vraag is of de aangeboren en de verworven niet-ingedaalde testis twee verschillende 

entiteiten zijn of dat ze dezelfde aandoening vertegenwoordigen, maar dan ieder 

aan een andere kant van het spectrum. Op zoek naar het antwoord op deze vraag, 

bestudeerden we de verschillen in anatomie tijdens het verrichten van de orchidopexie. 

We vergeleken de bevindingen van 76 aangeboren en 30 verworven niet-ingedaalde 

testes. Hierbij vonden we dat de verworven vorm vaker in de ‘superficial inguinal pouch’ 

lag (63 vs 15%), vaker een gesloten processus vaginalis had (70 vs 17%) en vaker een 

normale insertie van het gubernaculum had (40 vs 17%). Hiermee toonden we aan, 

dat er weldegelijk verschillen zijn tussen de aangeboren en verworven niet-ingedaalde 

testis. Desalniettemin, zijn er in de verworven niet-ingedaalde testes aangeboren 

aspecten aanwezig. 

DEEL III   NA OPERATIE

HOOFDSTUK ZES

Omdat we van 1986 tot 1999 335 verworven niet-ingedaalde testes ten tijde van 

diagnose hebben georchidopexeerd, konden we de lange termijn resultaten van dit 

beleid bestuderen. Na oproep, werden 105 mannen met een gemiddelde leeftijd van 

25,7 ± 3,3 jaar, met eerder 137 verworven niet-ingedaalde testes, in follow-up gezien. 

De gemiddelde leeftijd bij orchidopexie was 9,2 ± 2,8 jaar. Alle testes, op één na, lagen 

laag in het scrotum. Het gemiddelde volume was 10,3 ± 3,5 ml. Dit was kleiner dan 

de contralaterale testes en kleiner dan de normaalwaarden, zoals beschreven in de 

literatuur.  
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HOOFDSTUK ZEVEN

Bij de mannen die werden gezien in follow-up, als beschreven in het vorige hoofdstuk, 

vonden we in 8,6% een intratesticulaire varicocèle. Dit terwijl in de literatuur slechts 

prevalenties tot 2% zijn beschreven. Alle intratesticulaire varicocèles waren linkszijdig, 

na een linkszijdige orchidopexie. De testes met intratesticulaire varicocèle waren 

bovendien kleiner dan de testes zonder intratesticulaire varicocèle. 

HOOFDSTUK ACHT

In de eerder beschreven studiegroep, in combinatie met een cohort van 155 verworven 

niet-ingedaalde testes, georchidopexeerd ten tijde van diagnose op een mediane leeftijd 

van 8,5 jaar in het Juliana Kinderziekenhuis van 1996 tot 2009, vonden we in follow-

up een prevalentie van 6,5% aan testiculaire microlithiasis. Dit is hoger vergeleken met 

asymptomatische jongens (2,4 – 5,6 %) en hoger dan in jongens met een verworven 

niet-ingedaalde testis die een conservatief beleid kregen (2,8%).         

HOOFDSTUK NEGEN

De 18F-FDG-uptake van 40 gezonde testes van 20 mannen met een gemiddelde 

leeftijd van 26,5 ± 3,9 jaar werden bepaald op PET-CT scan door drie onafhankelijke 

beoordelaars, waarvan tweemaal door één van hen. De FDG-uptake werd uitgedrukt 

in SUVmax, SUVpeak, SUVmean en was respectievelijk 3,42 ± 0,61, 3,06 ± 0,54 en 2,44 ± 

0,44. Voor alle SUVwaarden was de symmetrie tussen beide testes hoog en de inter- en 

intraobserver variatie laag (ICC 0,992-1,0). Daarom menen wij dat de 18F-FDG PET-CT 

scan de potentie heeft om een waardevol instrument te worden in de beoordeling van de 

functie van de individuele testis.

HOOFDSTUK TIEN

In deze eerste studie, die functie van de georchidopexeerde testis beoordeelt op PET-CT 

scan, includeerden wij elf mannen in de leeftijd van 24,1 ± 2,3 jaar. Zij ondergingen een 

orchidopexie wegens een congenitale niet-ingedaalde testis op de gemiddelde leeftijd 

van 1,9 ± 1,4 jaar. De gemiddelde SUVpeak van de georchidopexeerde testes was 2,75 ± 

0,48 (2,13 – 3,47). Dit was significant lager dan van de ingedaalde contralaterale testis. 

Desalniettemin, congenitale niet-ingedaalde testes, georchidopexeerd op kinderleeftijd, 

blijken enigszins te functioneren.   
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De bevindingen van hoofdstuk 2,3,6,7 en 8 laten zien dat een gerandomiseerde 

gecontroleerde studie die orchidopexie ten tijde van diagnose met een meer afwachtend 

beleid vergelijkt, wenselijk is om consensus te bereiken over de behandeling van de 

verworven niet-ingedaalde testis. Deze studie zal niet makkelijk uitvoerbaar zijn, niet in 

de laatste plaats om de lastige eindpunten die pas op lange termijn (na circa 10 jaar) te 

meten zijn. In Nederland zijn zo’n 1500 nieuwe patiënten per jaar, veel toegewijde artsen 

en er is sprake van een toenemende centralisatie van zorg. Daarom menen wij dat de 

optimale studie voor het verkrijgen van consensus over de behandeling van de verworven 

niet-ingedaalde testis, de gerandomiseerde gecontroleerde trial, uitvoerbaar is.


