Curettage

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Curettage is het schoonmaken van de baarmoeder. Het doel van deze
folder is u duidelijkheid te geven over de curettage die u binnenkort
zult ondergaan.
Bij het normale gynaecologische onderzoek kunnen wij een indruk krijgen
van de baarmoedermond en de grootte van de baarmoeder. Met behulp van
de echoscopie kan een indruk worden verkregen van de holte van de
baarmoeder.
Bij abnormaal bloedverlies bijvoorbeeld is het van groot belang te weten of de
binnenkant van de baarmoeder geen afwijkingen (poliepen, vleesbomen)
vertoont. Daarvoor wordt onder narcose het baarmoederhalskanaal verwijd
en wordt het weefsel van de binnenzijde van de baarmoeder met een scherp
lepeltje (de curette) voorzichtig afgeschraapt en voor verder onderzoek
opgestuurd naar de patholoog-anatoom.
Vaak wordt ook met een hysteroscoop in de baarmoeder gekeken (zie ook
de folder 'Hysteroscopie: kijken in de baarmoeder').

De opname
De opname vindt in dagbehandeling plaats. U komt 1,5 à 2 uur voor de
operatie op de dagbehandeling. De verpleegkundige informeert u over het
verloop van de dag en treft voorbereidingen voor de operatie. Zij brengt u
naar de operatieafdeling en draagt de zorg over aan de medewerkers van de
voorbereidingskamer.
Na de operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer. Daarna gaat u terug naar
de verpleegafdeling. Gemiddeld bent u zo’n 2 uur van de afdeling af geweest.
De verpleegkundige neemt contact op met de door u opgegeven
contactpersoon om te melden dat u weer terug bent op uw kamer. U mag
weer drinken en eten en de verpleegkundige observeert hoe het gaat met
vloeien, de pijn en uw algehele situatie. Zij zal samen met u het tijdstip van
ontslag bepalen en neemt daarin bovengenoemde observaties mee. Bij
ontslag krijgt u een controleafspraak en nazorginstructies mee. Het verblijf
op de afdeling na de operatie is gemiddeld 2 tot 3 uur.

Na een operatie
Autorijden
In verband met de narcose mag u de eerste 24 uur na de operatie niet
deelnemen aan het verkeer.
Zwemmen/in bad gaan
Wanneer u vaginaal bloedverlies heeft na de operatie is dat eerst rood,
daarna bruin. Vervolgens wordt het steeds minder en stopt het. Pas nadat
het bloedverlies is gestopt, kunt u weer zwemmen en baden. Douchen is
vanaf het begin geen probleem.
Gemeenschap
U mag weer gemeenschap hebben als het bloedverlies gestopt is.
Werken
Voor specifieke richtlijnen moet u met uw specialist overleggen.

Pijnmedicatie
Van de anesthesist heeft u een recept voor pijnbestrijding gekregen. Deze
kunt u het beste volgens onderstaand schema innemen.
Tijd
Medicijn
08.00 uur (ontbijt) Paracetamol

Dosering
500 mg

Aantal
2 tabletten

Diclofenac
12.00 uur (lunch) Paracetamol

50 mg
500 mg

1 tablet
2 tabletten

15.00 uur

50 mg

1 tablet

18.00 uur (diner) Paracetamol

500 mg

2 tabletten

22.00 uur

Paracetamol

500 mg

2 tabletten

Diclofenac

50 mg

1 tablet

Omeprazol

20 mg

1 tablet

Diclofenac

Sommige mensen krijgen ook tramadolcapsules mee naar huis. Dit is een
zwaardere pijnstiller. Deze capsule is extra naast de andere medicatie. U
krijgt van de verpleegkundige informatie op welke tijden u deze het beste in

kan nemen. Wanneer u het idee heeft dat de pijn minder wordt, begint u met
het afbouwen van de pijn medicatie. Gebruikt u Tramadol dan stopt u daar
als eerste mee. Vervolgens stopt u met de Diclofenac en de Omeprazol. Als
laatste stopt u met de Paracetamol.

Nazorg
De verpleegkundige van de dagbehandeling streeft ernaar om u de eerste
werkdag na opname te bellen. Zij vraagt of uw verblijf naar wens is verlopen
en of u nog vragen heeft. U hoeft hier echter niet voor thuis te blijven.

Lichamelijke klachten
Op de dag van opname kunt u tot 19.00 uur contact opnemen met de
dagbehandeling. (0318) 43 55 21. Indien er acute problemen optreden kunt u
via (0318) 43 43 43 contact op nemen met de dienstdoende gynaecoloog.

De dagen na de operatie
Neem contact op met de polikliniek gynaecologie bij:
vies ruikende of pussige afscheiding
koorts (meer dan 38 graden)
toename van de pijnklachten
toename van bloedverlies

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft aarzel dan niet en vraag
het aan uw gynaecoloog.
Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek gynaecologie (0318)
43 51 50.
Buiten kantoortijden met de dienstdoende arts-assistent gynaecologie
via (0318) 43 43 43. Indien géén gehoor/ niet bereikbaar door laten
verbinden met de ‘verloskamers’.
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