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E

r zijn verschillende ingrepen mogelijk, de een ingrijpender dan de ander.

De meest voorkomende zijn:

1• Hysteroscopie/curretage.
2• Ablatio.
3• Laparoscopie.
4• Hysterectomie.

Hysteroscopie/
Curretage
Bij een hysteroscopie kijkt men met behulp van een
toestel (een hysteroscoop) in de baarmoeder. Op
deze manier lokaliseert men de letsels beter om
ze nadien eventueel te verwijderen.
Een hysteroscopie gebeurt via vaginale weg en
wordt meestal gevolgd door een curettage, tenzij
men enkel een diagnose wil stellen.
Zo’n diagnostische hysteroscopie kan onder lokale
verdoving, terwijl een hysteroscopie gevolgd door
een curettage steeds onder algemene verdoving
gebeurt.
Een curettage is het weghalen van de oppervlakkige laag van het baarmoederslijmvlies. Daarna
wordt het verwijderde weefsel steeds onderzocht
op de dienst anatomopathologie.
Een hysteroscopie gebeurt meestal via dagopname:
u dient zich nuchter op de afgesproken dag aan te
melden op het dagziekenhuis.
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Ablatio
Bij een endometrium ablatio wordt het slijmvlies van
de baarmoeder tot in de diepste laag weggenomen.
Bij een curettage wordt enkel de oppervlakkige laag
verwijderd.
Het is dus als het ware een ruimere curettage.
Het verwijderde weefsel wordt steeds onderzocht in
het labo.
Een ablatio gebeurt eveneens via dagopname.

Laparoscopie
Een laparoscopie is een kijkoperatie waarbij men
de organen van de buik onderzoekt. Deze ingreep
gebeurt om een diagnose te stellen (diagnostische
laparoscopie).
Maar men kan ook via een laparoscopie ingrepen
verrichten (operatieve laparoscopie).
Een diagnostische laparoscopie vereist meestal
een dagopname, voor een operatieve laparoscopie
moet men, afhankelijk van de soort ingreep, 2 tot 3
dagen opname verwachten.

Hysterectomie
Een hysterectomie is een ingreep waarbij de baarmoeder verwijderd
wordt. Een hysterectomie kan uitgevoerd worden via vaginale weg
(vaginale hysterectomie), of de buik (abdominale hysterectomie). Bij
een abdominale hysterectomie wordt net boven de schaamstreek een
insnede in de buik gemaakt om zo bij de baarmoeder te komen. Indien
nodig kunnen ook de eileiders en/of eierstokken verwijderd worden.
Wanneer enkel de baarmoeder wordt verwijderd, zullen de eierstokken
normaal blijven functioneren, zodat er geen overgangsverschijnselen
optreden. U zal ook geen menstruatie meer hebben.
Een opname voor een hysterectomie varieërt gemiddeld tussen de
5 en 7 dagen afhankelijk of het gaat om een vaginale of abdominale
hysterectomie.
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