Cryocoagulatie
gynaecologie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Een cryocoagulatie is een behandeling om een bloedend plekje op de
baarmoedermond te bevriezen of overmatige afscheiding weg te
nemen. Deze behandeling heet ook wel de ‘bevriesmethode’.
Nadat u op de gynaecologische stoel heeft plaats genomen, brengt de arts
een speculum in. Dit is een instrument dat uw schede openhoudt. Daarna
bevriest de arts het plekje in uw baarmoedermond.
Voor deze bevriezing gebruikt de arts een speciaal kegeltje waarmee de plek
goed kan worden bereikt. De arts houdt het kegeltje meestal twee keer drie
minuten op het plekje waardoor het bevriest. Het wondje dat daardoor
ontstaat is ongeveer vier à vijf millimeter diep.
Hierdoor wordt het meest oppervlakkige laagje van de
baarmoedermond/hals, dat geringe afwijkingen vertoonde, afgestoten en zal
zich na verloop van enige tijd een nieuwe ‘bekledingslaag’ vormen.
De behandeling wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren. Wel kan
soms een lichte mate van buikpijn optreden. Deze buikpijn voelt vaak aan als
lichte menstruatiepijn.
De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.
U hebt voor deze ingreep geen verdoving nodig.

Na de behandeling
Na de ingreep kunt u direct weer naar huis. Het wondje is meestal binnen 6
weken genezen.
Afscheiding
Vooral de eerste dagen na de behandeling kunt u vrij veel afscheiding
hebben. De afscheiding is meestal waterig met wat bloed. Dit is een normale
reactie op de behandeling. Dit kan tot ongeveer 6 weken na de ingreep
duren. Uw afscheiding kan soms ook onaangenaam ruiken.
Zolang u afscheiding heeft, adviseren wij u het volgende:
u mag geen geslachtsgemeenschap hebben. Dit is om infectiegevaar te
voorkomen en het wondje rustig te laten genezen
in bad zitten en zwemmen raden wij af. Douchen kan wel
zolang er vochtafscheiding is, gebruik maandverband, geen tampons
Verwissel het maandverband regelmatig. Als u ‘de pil’ gebruikt, kunt u
hiermee gewoon doorgaan, ondanks het advies de eerstkomende maand
geen gemeenschap te hebben. Als u een spiraaltje heeft, wordt dit tijdens de
behandeling niet verwijderd.

Controle
Na ongeveer 6 weken heeft u een controlebezoek op de polikliniek. De arts
bekijkt of het wondje goed genezen is.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft aarzel dan niet en vraag
het aan uw gynaecoloog. U kunt ook bellen met de polikliniek gynaecologie.
Bellen kunt u op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur (0318) 43 51 50

VIP 13.46 Gynaecologie
2018.09.11.225827

