Colposcopie, Cryochirurgie, Lisexcisie

Uw behandelend arts heeft een van deze onderzoeken geadviseerd. Deze
ingreep wordt door een gynaecoloog verricht. In deze folder kunt u nalezen
wat het onderzoek inhoudt. Wij adviseren u de informatie goed door te
lezen.
Voorbereiding
Wat neemt u mee?
•
Verzekeringsbewijs
•
ID bewijs
•
BSN nummer
Waar meldt u zich?
De dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de poli
gynaecologie (nummer 52). Als u aan de beurt bent wordt u naar de
onderzoekkamer gebracht.
Medicijngebruik
Wilt u een actuele medicijnlijst meenemen? Heeft u deze niet neem dan uw
medicatie in de originele verpakking mee. Het is belangrijk dat uw arts op de
hoogte is welke soort medicijnen u gebruikt. Dit geldt met name voor
bloedverdunnende middelen zoals: Marcoumar, Sintrommitis, Ascal, en aspirine.
Deze medicijnen geven namelijk een verhoogde kans op een nabloeding. In
overleg met uw behandelend arts wordt het gebruik van bloedverdunnende
medicijnen meestal een week voorafgaand aan de ingreep gestopt.
Overige medicijnen kunt u volgens voorschrift van de arts blijven innemen Als u
vragen heeft over het medicijngebruik, overleg dan met uw behandelend arts.
Colposcopie, Cryochirurgie, Lisexcisie
Als u een afwijkend uitstrijkje heeft wordt één van deze onderzoeken door de
gynaecoloog geadviseerd.
Colposcopie
De gynaecoloog zal de baarmoedermond willen bekijken. Dit gebeurt met een
colposcoop, een soort sterk vergrotende loep. Het onderzoek, waarvoor een
speculum in de vagina wordt ingebracht, wordt colposcopie genoemd. Om het
weefsel goed te kunnen beoordelen, wordt de baarmoedermond nat gemaakt met
een azijnoplossing of een soort jodium. Als de gynaecoloog tijdens de colposcopie
afwijkende plekjes ziet, dan neemt hij waarschijnlijk wat weefsel weg (biopsie).
Het weefsel wordt daarna onderzocht in het laboratorium. Bij een biopsie kijkt men
naar de weefselopbouw van de baarmoederhals. Dit is een ander onderzoek dan
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het uitstrijkje, waarbij naar losse cellen wordt gekeken. Een verdoving is niet
nodig.
Cryochirurgie
Bij deze methode wordt het aangetaste weefsel vernietigd door bevriezing. Een
verdoving is daarvoor niet nodig. De behandeling duurt ongeveer twee minuten.
Lisexcisie
Een lokale excisie is het afschrapen van weefsel op de plek die er bij colposcopie
afwijkend uitzag. U kunt dit vergelijken met ontvelling van de huid. De
gynaecoloog doet dit met een diathermische lis. Deze elektrisch verhitte draad
brandt tevens de bloedvaatjes van het zeer oppervlakkige wondje dicht. De
behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving.
Het onderzoek
Tijdens de ingreep liggen uw benen in beensteunen. Om uw baarmoedermond
goed zichtbaar te maken, is het nodig dat de vagina wat verder wordt geopend.
Dat gebeurt met een metalen of plastic instrument (het speculum). Vanwege zijn
vorm wordt het ook wel eendebek genoemd. De gynaecoloog brengt het
instrument in gesloten vorm in en opent het daarna langzaam. De
baarmoedermond wordt zo goed zichtbaar, om het onderzoek te kunnen uitvoeren
en het afwijkend weefsel te behandelen.
De behandeling duurt ongeveer een half uur.
Na het onderzoek
Als het onderzoek klaar is, gaat u naar de afdeling gynaecologie. Daar wordt een
keer uw bloeddruk gemeten en krijgt u iets te drinken aangeboden. Is de controle
goed en voelt u zich goed dan mag u naar huis.
Wat kunt u verwachten na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u nog enkele dagen wat bloedverlies hebben. Als er een
behandeling is uitgevoerd kan het voorkomen dat uw onderbuik gevoelig is.
Bij een hysteroscopie is er vloeistof in de baarmoederholte ingebracht waardoor u,
meestal alleen de dag van het onderzoek, last heeft van een waterige afscheiding.
De vloeistof maakt geen blijvende vlekken en is gemakkelijk uitwasbaar.
Complicaties
Over het algemeen zijn er weinig risico’s aan deze onderzoeken verbonden. Als
er stukjes weefsel zijn weggenomen is er een kleine kans op een nabloeding.
Soms kunt u na het onderzoek koorts krijgen.
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U moet uw arts waarschuwen als:
 u koorts krijgt boven de 38°C;
 de buikpijn langer dan twee dagen na het onderzoek aanhoudt en/of heviger
wordt;
 bij hevig bloedverlies.
Controle
Voordat u naar huis gaat krijgt u van de assistente een afspraak mee voor
controle op de polikliniek. Tijdens deze afspraak bespreekt de gynaecoloog zijn
bevindingen. Als er weefsel is weggehaald krijgt u ook de uitslag van het
weefselonderzoek.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op
telefoonnummer 0187- 607120
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling gynaecologie. Tijdens het verpleegkundig
spreekuur op maandag en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
T:
0187-607740
E:
spreekuur-krgyn@vanweelbethesda.nl
Voor dringende vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 0187-607411
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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