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Wij wensen u een spoedig herstel!
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op ……./………./……... om ……. u ………

Geachte mevrouw,
Graag geven wij u enkele tips en
raadgevingen mee die bijdragen tot een
spoedig herstel na een conisatie.
Een conisatie is een kleine operatie waarbij de
gynaecoloog een stukje weefsel van de
baarmoedermond wegneemt.
Deze ingreep gebeurt meestal wanneer er
sprake is van een verstoorde opbouw van
weefselcellen (= dysplasie, veroorzaakt door
het HPV virus: humaan papillomavirus; wordt
overgedragen tijdens seksuele betrekkingen).

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

ETEN EN DRINKEN

Het is mogelijk dat de arts u een voorschrift
opmaakt om gedurende 7 dagen Dalacin®
Crème vaginaal in te brengen bij het
slapengaan.

Volgens de richtlijnen van de anesthesist:

Het is normaal om gedurende enkele dagen tot
een paar weken wat waterig of bloederig
vaginaal verlies te ondervinden.
In deze periode vermijdt u best zware
inspanningen en seksuele betrekkingen: deze
kunnen immers een hevigere bloeding
uitlokken.

Om een verdere woekering van deze cellen te
voorkomen, neemt de gynaecoloog het zieke
slijmvlies weg.

Wordt het vaginaal verlies etterig of slecht
ruikend dan dient u de behandelende arts te
contacteren.

De ingreep duurt ongeveer 20 minuten. Ze
vindt plaats in het dagziekenhuis. U hoeft dus
niet te overnachten in het ziekenhuis.

Een controleraadpleging na 4 weken is
aangewezen.

-

mag u iets drinken vanaf:
…….u ……

-

mag u een licht verteerbare maaltijd eten
vanaf:
….....u …….

U mag geen alcohol nuttigen tot de dag na de
ingreep.

COMPLICATIES

Neem contact op met uw gynaecoloog indien u
last krijgt van:

MEDICATIE

Paracetamol 1 g
Indicatie: bij pijn
Frequentie: zo nodig 4 comprimés per dag
(om de 6 u).

-

toenemende buikpijn
koorts
hevig en/of slecht ruikend bloedverlies
etterig vaginaal verlies

