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U bent op de afdeling Dagverpleging van ons ziekenhuis geweest in verband met een 

curettage. Deze informatiefolder is bedoeld voor u en eventueel voor uw huisarts. 

De aard van de curettage 

� diagnostisch 

� therapeutisch 

� na miskraam 

� hysteroscopie (kijken in de baarmoeder) 

� anders,namelijk__________________________ 

 

Bijzonderheden:____________________________ 

 

_________________________________________ 

De gang van zaken tijdens de ingreep 

De curettage wordt meestal uitgevoerd onder algehele narcose. Er wordt een 

gynaecologisch onderzoek gedaan, waarbij met behulp van een spreider (eendenbek) 

naar de baarmoedermond wordt gekeken. Het baarmoederkanaal wordt met stiften 

opgerekt tot 8 - 12 mm. Vervolgens wordt de baarmoeder schoongemaakt met een 

curette.  

Bij een abortuscurettage wordt het abortusweefsel met een zuigbuis weggezogen. 

Het weefsel wordt naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek.  

De curettage zal ongeveer 5 minuten duren. 

Na de ingreep wordt u naar de uitslaapkamer gebracht, waar u vrij snel weer 

ontwaakt. 

Na de ingreep 

Als u goed wakker bent, zal een verpleegkundige van de afdeling Dagverpleging u 

terugbrengen naar de afdeling. Hier wordt u gedurende minimaal één uur en zonodig 

langer onder controle gehouden in verband met de kans op nabloedingen. Als de 

ingreep uitgebreider is geworden dan tevoren verwacht, kan de gynaecoloog u 

adviseren om één nacht te blijven. 

U dient te zorgen voor begeleiding als u naar huis gaat. In verband met de narcose is 

het gedurende 24 uur niet verantwoord zelf aan het verkeer deel te nemen. Uw 

begeleider kan u, na telefonisch bericht, op komen halen bij de afdeling 

Dagverpleging. Het is verstandig om een rolstoel mee te laten brengen. Deze staan bij 

de ingang. 
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Nazorg 

Over het algemeen zult u na de curettage nauwelijks pijn hebben. Wellicht voelt u 

een soort menstruatiepijn, met lichte buikkrampen. 

U zult na de curettage ongeveer een week lang bloed verliezen. Wij raden u aan zich 

in deze periode van geslachtsgemeenschap te onthouden, maandverband in plaats 

van tampons te gebruiken en niet te baden of te zwemmen. 

Wij verzoeken u de eerste dagen na de curettage rustig aan te doen. Het verrichten 

van licht huishoudelijk werk is niet bezwaarlijk. Na enkele dagen kunt u uw normale 

dagelijkse werkzaamheden hervatten.  

In sommige gevallen is de eerste menstruatie na een curettage heviger dan normaal. 

U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. 

U dient contact op te nemen met uw huisarts of de gynaecoloog: 

• bij koorts hoger dan 38,5º C 

• bij pijn, langer dan 2 dagen 

• bij buitensporig of langdurig bloedverlies 

• bij verlies van grote stolsels. 

Medicatie 

Bij pijn gebruikt u : 

� 4 x per dag 1000mg (2 tabletten) paracetamol per 24uur 

� 1 x dgs 15mg Meloxicam om _______ uur 

� Anders nl: _______________________ 

 

Zo nodig gebruikt u hierbij: 

� 3 x daags 50 mg Tramal 

� Anders nl: _______________________ 

 

Complicaties 

Complicaties zijn zeldzaam. Een enkele keer kan een bloeding optreden (die altijd 

meer is dan een menstruatie), een wondinfectie of orgaanbeschadiging. In dat geval 

kunt u contact opnemen met uw huisarts of gynaecoloog. 

Tenslotte 

Zijn er onduidelijkheden of hebt u nog vragen? U kunt tijdens kantooruren bellen 

naar Gynaecologie of binnen 24 uur na de ingreep met de afdeling Dagverpleging. 

Buiten kantooruren kunt u, bij klachten die verband houden met uw behandeling, 

contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Het telefoonnummer 

vindt u op de achterkant van deze folder. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op www.ZorgkaartNederland.nl, 

een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen 

wij onze zorgverlening verder verbeteren. 

 

 

Afspraken 

 

� U wordt bij meldpunt Oost 11 verwacht voor nacontrole bij uw gynaecoloog op: 

___________________ om _________ uur. 

 

� Uw behandelend arts zal contact met u opnemen voor een telefonisch consult op: 

___________________ om _________ uur 

Behandelend specialist 

� drs. Aardenburg 

� dr. Bremer 

� drs. Gondrie 

� dr. Mertens 

� drs Vellekoop 

� drs Wassen 

� ______________ 

 

Gynaecologie 

Meldpunt Oost 11 

Afsprakennummer: 088 - 459 7785 

Op werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 -16.00 uur 

Informatienummer: 088 - 459 5580 

Op werkdagen: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur 

 

Dagverpleging 

Meldpunt Oost 31 

Telefoon 088 – 459 3800 

Op werkdagen van 7.30 – 20.00 uur 

 

Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH) 

Telefoon: 088 – 459 7876 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


