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Adviezen na curettage
Weer thuis

Wij adviseren u het rustig aan te doen op de dag van de ingreep dus niet zwaar te tillen of te
sporten. U kunt normaal eten en drinken en u mag gewoon douchen. U kunt 2-4 weken last
hebben van afscheiding en bloedverlies. Maakt u zich niet ongerust, dit zal net als bij een
menstruatie steeds minder worden.
Tot bloedverlies en afscheiding stopt, liever geen geslachtsgemeenschap en niet baden of
zwemmen. Bij een eventuele volgende zwangerschapswens adviseren wij u om 1-2
menstruaties af te wachten. Lees ook de folder 'herhaalde miskraam' via www.olvg.nl/folders.

Wat kunt u zelf doen bij kramp?
U kunt tot enkele dagen na de ingreep kramp in de onderbuik hebben. U mag eventueel
paracetamol gebruiken. Zorg dat u dit in huis heeft!

Controle-afspraak
Een controle-afspraak is niet nodig, tenzij de arts anders beslist.

Complicatie?
Neem telefonisch contact op bij:
 koorts boven 38,5° (2x gemeten)
 hevige buikpijn
 bloedverlies meer dan een normale menstruatie

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/gynaecologie

Contact
polikliniek Gynaecologie, locatie Oost
T
020 599 34 80 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
dienstdoende gynaecoloog, locatie Oost
T
020 599 30 09 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

polikliniek Gynaecologie, locatie West
T
020 510 88 88 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
dienstdoende gynaecoloog, locatie West via centrale nummer
T
020 510 89 11 ( dagen per week, 24 uur per dag)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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