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Curettage

Een curettage wordt gedaan om baarmoederslijmvlies te verkrijgen, dat
vervolgens in het laboratorium onder de microscoop kan worden
onderzocht. Een curettage wordt ook verricht om een spontane
miskraam te beëindigen. Dan wordt een afzuigslangetje gebruikt om de
binnenkant van de baarmoeder schoon te maken.

Anti-D-immunoglobuline
Als u een rhesus-negatieve bloedgroep hebt, kan de arts besluiten na een miskraam anti-Dimmunoglobuline toe te dienen. Dit medicijn voorkomt het ontstaan van rhesusantistoffen.
Deze stoffen kunnen in een volgende zwangerschap problemen veroorzaken.
Als bij een echo is aangetoond dat er geen vruchtje was aangelegd of dat het vruchtje in een
zeer vroeg stadium is afgestorven, wordt hier soms vanaf gezien, omdat er dan nog geen
kans is op vorming van antistoffen.

Voor de behandeling
Verdoving
Als voorbereiding op de operatie gaat u bij de anesthesioloog langs op het preoperatieve
spreekuur van de polikliniek Anesthesiologie. Daar wordt besproken welke vorm van
verdoving in uw geval het meest geschikt is.

Duur van de behandeling
Voor een curettage wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen.
De ingreep zelf duurt ongeveer tien minuten.

Nuchter zijn
Uit veiligheidsoverwegingen moet u voor de operatie nuchter zijn. Dit geldt voor alle vormen
van verdoving door de anesthesioloog.
Dat betekent dat u voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag u tot 2 uur
voor uw operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:
 water
 limonade
 thee of koffie met suiker maar zonder melk.
Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd
doorgaan. Soms zal de anesthesioloog met u afspreken dat u langere tijd voorafgaande aan

de operatie niet mag drinken. Dit kan het geval zijn naar aanleiding van uw
gezondheidstoestand.

Voorbereiding
Verwijder eventuele make-up en nagellak voor de opname.

De behandeling
De gynaecoloog schraapt met een soort lepeltje, een curette, via de vagina en de
baarmoedermond een laagje slijmvlies uit de binnenkant van de baarmoeder weg.

Naar huis
Aan de hand van uw gezondheidstoestand beslist de arts wanneer u precies naar huis mag.

Controleafspraak
De arts bespreekt met u of het nog nodig is een controleafspraak te maken op de polikliniek.
De eventuele uitslag van weefselonderzoek in het laboratorium, krijgt u tijdens dit
controlebezoek.

Weer thuis
Leefregels en adviezen
Om de wondjes goed te laten genezen en om ontstekingen te voorkomen, kunt u zolang u
nog bloedverlies hebt, beter geen tampons gebruiken, geen geslachtsgemeenschap hebben
en niet in bad gaan, douchen mag wel.

Pijnbestrijding
Het is mogelijk dat u na afloop last heeft van buikkrampen.
U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol 500 mg.

Bijverschijnselen
De eerste tien tot veertien dagen na de curettage kunt u nog wat bloedverlies uit uw vagina
hebben. Dit is normaal. We raden u aan voor de zekerheid maandverband of inlegkruisjes te
dragen.

Menstruatie en zwangerschap
Na een miskraam kan het ongeveer zes weken duren voordat uw menstruatie op gang komt.
In principe mag u snel na een curettage zwanger worden. Toch adviseren wij u om een
menstruatie af te wachten, zodat gemakkelijker kan worden berekend wanneer de
bevallingsdatum zal zijn.

Complicaties en contact
Complicaties komen gelukkig zelden voor. Neem contact op met het ziekenhuis bij:
 hevig bloedverlies, meer dan bij een hevige menstruatie
 aanhoudende klachten, zoals kramp en fors bloedverlies
 koorts hoger dan 38,5°C
 ongerustheid.
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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

Contact
verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West
T
020 510 84 36
Route 61
polikliniek Gynaecologie, locatie West
T
020 510 88 88 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur)
Route 22
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats
komen.

Algemene voorwaarden: www.olv g.nl/algemene_v oorwaarden
Klacht of opmerking: ga naar www.olv g.nl/klacht
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