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1. Doel van de ingreep en/of behandeling 
 
Een curettage is een kleine gynaecologische ingreep die dient om miskraamweefsel uit de baarmoeder te 
verwijderen. 
Nadien wordt het weefsel naar het labo gebracht voor verder onderzoek. 
 

2. Voorbereiding 

2.1. Voor de ingreep 
 
• De verpleegkundige stelt samen met jou een schriftelijk verpleegdossier op.  
• Bij deze ingreep is het belangrijk je bloedgroep te vermelden en je kaartje te laten zien. 

Wanneer je bloedgroep rhesus negatief is, moet er een inspuiting gegeven worden ter bescherming van een 
volgende zwangerschap. 
Deze inspuiting kan reeds op consultatie gegeven zijn, zo niet wordt deze gegeven na de ingreep. 

• Documenten voor arbeidsongeschiktheid, verzekeringen … die door de arts ingevuld moeten worden aan de 
verpleging overhandigen. 
Bij het ontslag krijg je ze ingevuld terug.  

• Wanneer je preoperatieve onderzoeken moest laten uitvoeren mag je deze aan de verpleegkundige 
overhandigen. 
Het betreft: 

o Een bloedonderzoek 
o Een hartonderzoek (ECG) 
o Radiografie van de longen 

Het is mogelijk dat de arts omwille van je leeftijd of voorgeschiedenis deze onderzoeken niet nodig of 
noodzakelijk acht. 
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3. Verloop 

3.1. Naar de operatiezaal 
 
• De verpleegkundige zal je vragen om je operatieschortje aan te trekken. 

Alle kledij moet uit wegens hygiënische redenen. 
• Ook juwelen, kunstgebit, contactlenzen, bril, nagellak, piercings moeten verwijderd worden.  
• Wanneer de arts het nodig acht krijg je één of twee vaginale tabletten geplaatst om de baarmoederhals soepel 

te maken. 
Je kan hierna vage onderbuikpijn of een grieperig gevoel ervaren. 

• Premedicatie zo nodig: 1 co Xanax® per os (p.o.) in opdracht van de arts. 
• Je wordt met het bed naar het operatiekwartier gebracht. Daarna mag je overschuiven op een operatietafel. 

Vanaf nu ben je ongeveer twee uur weg van de kamer. 
 

3.2. Ontwaakzaal 
 
• Je verblijft na de ingreep nog enige tijd in de ontwaakzaal. 

Je komt pas terug naar de kamer wanneer je goed wakker bent en bloeddruk, polsslag, ademhaling, pijn … 
onder controle zijn. 

• In de ontwaakzaal kan je geen bezoek ontvangen. 
 

4. Nazorg 

4.1. Naar de kamer 
 
• Je moet 2 uur na narcose nuchter blijven. 

De verpleging komt dan met plat water. 
Als het water goed verdragen wordt, mag er nadien gegeten worden. 
De verpleging bezorgt dan de bestelde maaltijd (boterhammen). 
Ook het infuus wordt verwijderd. 

• Voor het eerste opstaan gelieve de verpleegkundige te bellen. 
Het is mogelijk dat je duizelig bent.  

• Wanneer je nieuw maandverband nodig hebt kan je dit steeds verkrijgen bij de verpleging. 
Bloedverlies is mogelijk! 

• Ook keelpijn is mogelijk t.g.v. de narcose. 
• Hier kan zo nodig de inspuiting gegeven worden in verband met de bloedgroep rhesus negatief. 
 

4.2. Ontslag 
 
• Controle bloeddruk, pols, bloedverlies, pijn … 
• De behandelende arts of assistent komt steeds uitleg geven en eventuele documenten (werkonbekwaamheid, 

verzekeringen …) invullen. 
Wanneer nodig wordt er een nieuwe consultatie afgesproken. 

• Er wordt een ontslagbrief voor de huisarts meegegeven en tevens elektronisch doorgestuurd. 
De anesthesist komt je de toestemming geven om het ziekenhuis te verlaten!  
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• Wanneer nodig krijg je pijnmedicatie mee naar huis voor de eerste 24 u. 
• Bij het verlaten van het ziekenhuis moet je de verpleging op de hoogte brengen. 
• Betalen hoef je vandaag niet te doen. 
 

4.3. Verloop thuis 
 
• Geen warme maaltijd meer gebruiken de dag van de ingreep. 
• Bloedverlies is mogelijk de eerste dagen. 
• De eerste week geen tampons gebruiken of geslachtsgemeenschap hebben om risico op ontsteking te 

voorkomen. 
• Na een week mag je het baden en zwemmen hervatten (douchen mag onmiddellijk). 
 
Nog enkele dingen die je moet weten: 
De eerste 24 u. na de ingreep mag je: 
• Geen auto, fiets of bromfiets besturen 
• Geen alcohol gebruiken 
• Geen machines of voorwerpen hanteren die je kunnen verwonden 
• Geen kleine kinderen dragen 
• Niet alleen blijven 
• Niet werken 
 
Bij problemen: 
 
• Contacteer je huisarts, je behandelende arts of het ziekenhuis. 
• Dagziekenhuis(receptie):  015 50 49 11 
• Dienst spoedgevallen:  015 50 50 40 
 
 
 
Wij wensen je een spoedig herstel. 
 
 
Het verpleegkundig team van dagziekenhuis 1. 

 


