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HYSTEROSCOPIE + C URE TTAGE

Wij wensen u een spoedig herstel!

- Patiëntinformatie -

Dr. Dallequin – Dr. Van Baelen

op ……./………./……... om ……. u ………
Indien u nog vragen hebt of indien er zich
problemen voordoen, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw behandelende
arts, de verpleegkundigen van het
chirurgisch dagziekenhuis of uw huisarts.

AZO/CDZ/236
V1.0

Dr. De Clercq – Dr. Ghesquiere

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

ETEN EN DRINKEN

U vermijdt bij thuiskomst best zware
inspanningen. U kan
uw gewone
activiteiten normaal na een tweetal dagen
hervatten.

Volgens de richtlijnen van de anesthesist:

Gedurende enkele dagen kan u wat bloeden vochtverlies ondervinden. Dit kan
gecombineerd
zijn
met
wat
menstruatieachtige klachten.

-

Geachte mevrouw,
Graag geven wij u enkele tips en
raadgevingen mee die bijdragen tot
een spoedig herstel na een
hysteroscopie / curettage.

Bij een hysteroscopie kijkt men met behulp
van een toestel (=een hysteroscoop) in de
baarmoeder. Een hysteroscopie gebeurt
via vaginale weg en wordt meestel gevolgd
door een curettage, tenzij men enkel een
diagnose wil stellen.
Een diagnostische hysteroscopie kan
onder lokale verdoving, terwijl een
hysteroscopie gevolgd door een curettage
steeds onder algemene verdoving gebeurt.
Een curettage is het weghalen van de
oppervlakkige
laag
van
het
baarmoederslijmvlies. Daarna wordt het
verwijderde weefsel steeds onderzocht op
de
dienst
anatoompathologie.
Een
hysteroscopie gebeurt meestal via een
dagopname: u meldt zich op de
afgesproken dag nuchter aan op het
dagziekenhuis.

Seksueel contact is weer mogelijk,
wanneer u geen bloedverlies meer hebt.

-

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.

HYGIËNE
COMPLICATIES
Gedurende de eerste dagen wordt baden
en zwemmen best vermeden.
Het nemen van een douche is geen
probleem.

MEDICATIE

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

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

toenemende buikpijn
koorts
hevig en/of slecht ruikend
bloedverlies

