LETZ/Conisatie
Nazorg Dagverpleging

Er is bij u een LETZ of een conisatie verricht via de afdeling Dagverpleging. Bij een
conisatie gebeurt dit vaak met een opname van een nacht op de afdeling
Gynaecologie (verpleegafdeling Oost 43).
Bij een LETZ is een oppervlakkig stukje weefsel uit de baarmoederhals weggenomen.
Bij een conisatie is een kegelvormig stukje weefsel uit de baarmoederhals
weggenomen.
In deze folder staan enkele belangrijke praktische zaken, voor u en eventueel uw
huisarts.
De aard van de LETZ/Conisatie
O diagnostische LETZ/Conisatie
O therapeutische LETZ/Conisatie
Bijzonderheden:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
De ingreep
De operatie wordt verricht op de Poliklinische Operatiekamer (POK) onder
plaatselijke verdoving of via de normale Operatiekamer (OK) onder algehele narcose
of met een ruggenprik.
Ingreep via POK
U neemt plaats op eenzelfde soort onderzoekstoel als tijdens het gebruikelijke
gynaecologische onderzoek. De arts brengt een speculum in (zoals bij het maken van
een uitstrijkje) en bekijkt de baarmoedermond met een soort microscoop
(kolposcoop). De baarmoedermond wordt gekleurd met een oplossing om nog beter
te zien waar mogelijk afwijkend weefsel zit. Daarna verdooft de gynaecoloog de
baarmoedermond en neemt deze een stukje weefsel uit het baarmoederhalskanaal.
Tot slot worden de bloedvaatjes op de plek waar het weefsel is weggenomen,
dichtgeschroeid.
In sommige gevallen wordt er een tampon ingebracht. Als dit het geval is, mag deze
drie uur na de ingreep door u zelf verwijderd worden.
Ingreep via OK
Als de operatie via de OK plaats vindt, wordt de ingreep liggend gedaan op een
omgebouwde operatietafel.
De tijdsduur van het onderzoek
Een LETZ/Conisatie duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek zal een verpleegkundige van de afdeling Dagverpleging u
terugbrengen naar de afdeling. Hier krijgt u iets te eten en te drinken.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt u bij een LETZ na 1 uur (ingreep via POK) of na 2
uur (ingreep via OK) uit het ziekenhuis ontslagen. U dient te zorgen voor begeleiding
als u naar huis gaat. Het is niet verantwoord zelf aan het verkeer deel te nemen. Uw
begeleider kan u, na telefonisch bericht, op komen halen op de afdeling
Dagverpleging.
Na een conisatie gaat u pas vaak de volgende ochtend weer naar huis.
Nazorg
Tot enkele weken na het onderzoek kunt u last hebben van bloedverlies met
afscheiding met een onaangename geur. De hoeveelheid en de duur hangen af van
de grootte van de weggenomen weefselstukjes. Tot de wond genezen is mag u geen
geslachtsgemeenschap hebben en mag u geen tampons gebruiken. U heeft meestal
weinig pijnklachten.
De verpleging maakt voor u een telefonische afspraak of een afspraak voor
nacontrole op de polikliniek na 2 tot 3 weken. Tijdens deze afspraak wordt de uitslag
van het weefselonderzoek en het verdere beleid besproken.
Medicatie
Bij pijn gebruikt u:
4 x per dag 1000 mg paracetamol per 24uur
1 x per dag 15 mg Meloxicam om _______uur
Anders nl: _______________________
Zo nodig gebruikt u hierbij:
3 x per dag 50 mg Tramal
Anders nl: _______________________

Complicaties
Complicaties zijn zeldzaam. Een enkele keer kan een wondinfectie optreden waarbij u
soms koorts krijgt, pijnklachten heeft en een onfris ruikende afscheiding.
Bij een bloeding, sterker dan een menstruatie moet u contact opnemen met de
gynaecoloog of eventueel uw huisarts.
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Op de langere termijn kan er in zeldzame gevallen een vernauwing van de
baarmoedermond optreden. Hierdoor is het soms moeilijker om zwanger te worden.
Meestal kan deze vernauwing weer eenvoudig verholpen worden.
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 contact opnemen met de afdeling
Spoedeisende hulp (SEH) bij klachten die verband houden met uw behandeling. 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.

Afspraak nacontrole
U wordt verwacht bij meldpunt ______________
op _______________________ om _________ uur
Gynaecologie
Meldpunt Oost 11
Afsprakennummer: 088 - 459 7785
Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
Informatienummer: 088 - 459 5580
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
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Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH)
Telefoon: 088 – 459 7876

