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Inleiding 

In deze brochure leest u meer over de laparoscopie en krijgt u tips en adviezen voor 
na de ingreep.  
 
Een laparoscopie is een kijkoperatie waarbij een gynaecoloog met behulp van een 
instrument (laparoscoop) kijkt naar de inwendige organen binnen de buikholte. Via 
twee kleine sneetjes in de buikwand (in de navel en in het schaamhaar) worden de 
laparoscoop en een tastinstrument in de buikholte ingebracht. 
 
Een laparoscopie is een vrij eenvoudige ingreep die gemiddeld een half uur in beslag 
neemt en onder volledige narcose plaatsvindt. De reden waarom uw gynaecoloog 
een laparoscopie wil verrichten, wordt aan u uitgelegd. 
 

De ingreep  

Als u opgenomen bent en u hebt alle voorbereidingen (waaronder eventueel het 
scheren van de onderbuik) achter de rug, wordt uw bloeddruk gemeten. Soms krijgt u 
een kalmerend en/of pijnstillend middel toegediend. Daarnaast is het belangrijk dat u 
vóór de ingreep naar het toilet gaat; uw blaas moet leeg zijn. Vervolgens wordt u 
naar de behandelkamer gebracht. Hier legt men u op een operatietafel en wordt u 
onder volledige narcose gebracht. 
 
Zodra de narcose werkt, maakt de arts een klein sneetje in of vlak onder uw navel. 
Dan wordt via een dunne naald twee tot drie liter koolzuurgas in de buikholte 
gebracht. Hierdoor wordt de buik een beetje opgeblazen. Dit vergroot het zicht en 
verkleint de kans op verwondingen aan darmen of bloedvaten. Vervolgens wordt de 
kijkbuis door het sneetje in de buikholte gebracht. Op deze manier is het voor de arts 
mogelijk om organen in de buikholte te bekijken. 
 
De arts maakt vlak boven het schaamhaar een tweede sneetje. Hier doorheen 
worden hulpinstrumenten, zoals bijvoorbeeld een instrumentje om de organen 
tijdens het onderzoek iets opzij te duwen om zo het zicht te verbeteren. 
 
Als het onderzoek en de eventuele behandeling zijn afgelopen, laat de arts het gas via 
het sneetje of de naald ontsnappen. De laparoscoop wordt verwijderd en de sneetjes 
worden gehecht. Dan wordt u naar de uitslaapkamer (Recovery) gebracht. Als u 
wakker bent wordt u naar uw kamer gebracht, waar u blijft tot u  naar huis mag. 
 

Na de ingreep 

De eerste tijd na de ingreep voelt u zich waarschijnlijk niet zo fit. Dit is een gevolg van 
de narcose. Het is dan ook verstandig om na de ingreep bij thuiskomst naar bed te 
gaan. Na de ingreep kunt u wat buikpijn hebben; dit is vrij normaal. 
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De eerste dagen na de ingreep kunt u wat last hebben van pijn in of op uw schouders. 
Dat komt omdat er meestal wat gas in de buikholte achterblijft. Het achtergebleven 
gas, dat volledig onschadelijk is, wordt vrij snel in het bloed opgenomen en via de 
longen uitgeademd. Op dat moment vermindert ook de schouderpijn. Zo nodig 
neemt u een pijnstiller, bijvoorbeeld Paracetamol.  
 
Tevens kunt u last hebben van een vervelend gevoel in de keel. Ook dit komt door de 
narcose. 
 
Indien tijdens het onderzoek via de schede een instrument is ingebracht, treedt er 
soms bloedverlies uit de schede op.  
 
De wondjes genezen in het algemeen binnen een week. De eerste dagen mag u niet 
in bad. U mag wel douchen. U mag niet zwemmen totdat de wondjes genezen zijn. 
Nat geworden pleisters kunt u verwijderen, er hoeven geen nieuwe op. 
 
Pijn                

Wij adviseren u de eerste dagen na de ingreep, indien nodig, maximaal zesmaal daags 
500 milligram Paracetamol tegen de pijn te nemen. Indien dit onvoldoende werkt 
kunt u daaraan, zonder bezwaar en zonder overleg met uw arts, driemaal daags 50 
milligram Voltaren toevoegen. 
Beide medicijnen staan op het recept dat u heeft meegekregen, maar zijn ook vrij bij 
de drogist te verkrijgen.  
 
Indien nodig neemt u contact op met de polikliniek Gynaecologie (dus niet met de 
huisarts of Nightcare) Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze 
brochure.  
 

Complicaties 

Als er één of meer van de onderstaande 
verschijnselen optreden, is het verstandig om de arts te waarschuwen. In enkele 
gevallen kan het noodzakelijk zijn dat u eerder op de polikliniek wordt teruggezien.  
 
Neem contact op in de volgende gevallen: 
 Bij bloedverlies, meer dan bij een 'normale' menstruatie; 
 Bij koorts boven de 38° Celsius; 
 Buikpijn die niet minder, maar juist veel heviger wordt en die niet reageert op 

pijnstilling; 
 Roodheid, zwelling of vochtverlies van de wondjes. 
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Controle 

Wij zien u graag ter controle op de polikliniek na één tot twee weken, bij voorkeur bij 
de arts die u opereerde. Tijdens deze controle worden de hechtingen verwijderd.  
Voor de opname hebt u hiervoor reeds een afspraak gekregen. Is dit niet het geval, 
vragen we u alsnog zelf een afspraak te maken. 
 

Weer aan de slag 

De meeste vrouwen kunnen na een kijkoperatie na twee tot drie dagen weer gaan 
werken. Lichamelijke, huishoudelijke en sportieve activiteiten kunt u gerust 
uitvoeren, tenzij u merkt dat ze klachten geven. 
 
Na een sterilisatie 

Indien er tijdens de kijkoperatie een sterilisatie heeft plaatsgevonden en u tot aan de 
ingreep de anticonceptiepil gebruikte, moet u de pilstrip gewoon afmaken. Daarna 
stopt u helemaal. 
 
Tot slot 

Misschien kijkt u ontzettend tegen de laparoscopie op, dit is niet echt nodig. Het is 
uiteraard geen prettige ingreep, maar het gaat om een vrij eenvoudige ingreep, 
waarvan u na korte tijd weer bent opgeknapt. 
 
Wij wensen u een voorspoedig herstel toe. 

 

Meer informatie 

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Gynaecologie. Telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze brochure. 
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Zuyderland Medisch Centrum Heerlen 
Algemeen                               (045)  576 66 66 
Polikliniek Gynaecologie           576 78 08  
(tijdens kantooruren) 
Bij spoed, buiten kantooruren 576 78 06 
 
Zuyderland Medisch Centrum Brunssum 
Algemeen (045)  527 99 99 
Polikliniek Gynaecologie                 527 92 91  
(tijdens kantooruren) 
 
Zuyderland Medisch Centrum Sittard 
Algemeen  (088) 459 77 77 
Polikliniek Gynaecologie 459 77 85  
(tijdens kantooruren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.zuyderland.nl 
 


