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stukje weefsel dat
wordt weggenomen

Conisatie
Wat is een conisatie?
Bij een conisatie verwijdert de gynaecoloog een kegelvormig
stukje van de baarmoederhals. De baarmoeder zelf blijft intact.
Het weggesneden stukje weefsel heeft de vorm van een kegeltje,
een “conus”, vandaar de benaming “conisatie”.

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Waarom deze ingreep?
De gynaecoloog voert deze kleine ingreep meestal uit als er sprake is van verstoorde of ‘onrustige’ weefselcellen in het baarmoederslijmvlies, gebleken na een afwijkend uitstrijkje. Dit noemt “dysplasie”, veroorzaakt door het HPV virus (humaan
papillomavirus), en wordt overgedragen tijdens seksuele betrekkingen. Om een
verdere woekering van deze afwijkende cellen te vermijden, neemt de gynaecoloog het zieke slijmvlies weg.

Hoe verloopt de ingreep?
`` Deze ingreep gebeurt in de operatiekamer. Je krijgt een volledige verdoving of
een ruggenprik (plaatselijke verdoving).
`` Tijdens de operatie wordt het aangetaste weefsel van de baarmoedermond
weggesneden met een mesje. Daarna hecht de gynaecoloog de wonde in de
baarmoederhals. Het stukje weefsel wordt nadien onderzocht in het laboratorium.
`` Als je meer dan ‘normaal’ blijft bloeden, plaatst de gynaecoloog een speciale
tampon. Met deze tampon kan je niet plassen. Daarom krijg je in dat geval een
katheter in de blaas. De verpleegkundige verwijdert de tampon en katheter na
enkele uren.
`` De ingreep duurt zo’n 20 minuten en gebeurt in dagopname. Je moet dus niet in
het ziekenhuis overnachten en mag dezelfde dag weer naar huis.

Voorbereiding?
Je moet een aantal uren voor de ingreep nuchter blijven (niet eten en niet drinken).
Let op, de ingreep kan niet doorgaan:
`` bij een infectie van de vagina of baarmoederhals
`` tijdens een zwangerschap, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden
Als je menstrueert op de dag voor de geplande ingreep, neem dan contact op met
je gynaecoloog. Hij/zij zal beoordelen of het nodig is om de ingreep uit te stellen.

Nazorg thuis en verdere opvolging
`` Vaak zal er wel sprake zijn van pijn na de ingreep: hierbij mag je pijnstillers nemen. De arts of verpleegkundige zal je hierover informeren.
`` Je kan ongeveer 4 tot 6 weken wat bloederige afscheiding hebben. Je hoeft je
hierover geen zorgen te maken, dit is normaal. Dit komt door de vorming van
nieuw weefsel.
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`` We raden aan om een week te rusten na de operatie en gedurende deze periode
geen huishoudelijk werk te doen. Zwaar tillen is de eerste dagen na de ingreep
nog niet aan te raden.
`` Ongeveer zes weken na de operatie vindt nog een controle plaats. De verpleegkundige maakt hiervoor een afspraak.
`` Na de behandeling blijf je nog een paar jaar onder controle. Je krijgt regelmatig
een uitstrijkje

Complicaties?
Complicaties zijn zeldzaam.
Heb je nog een kinderwens? Over het algemeen zijn er geen problemen met zwanger worden, met de zwangerschap zelf of tijdens de bevalling. In uitzonderingsgevallen komen de volgende problemen voor.
`` Problemen bij het zwanger worden: Na een behandeling maakt de baarmoederhals soms minder slijm aan. Slijm van de baarmoederhals is noodzakelijk voor
zaadcellen om zich vanuit de schede naar de baarmoeder en de eierstokken te
bewegen. In zeldzame gevallen kan te weinig slijmproductie een reden zijn dat
zwanger worden moeilijk lukt.
`` Problemen tijdens de zwangerschap: Als bij een conisatie een groot stuk van de
baarmoederhals is weggenomen, is kans op een vroeggeboorte licht verhoogd.
`` Problemen tijdens de bevalling: In zeer zeldzame gevallen ontstaat er na een
behandeling van de baarmoederhals heel sterk littekenweefsel. Het is mogelijk
dat de baarmoederhals dan tijdens de bevalling moeilijker opengaat.
`` Moeilijkheden bij het afnemen van uitstrijkjes: Door sterk littekenweefsel kan de
ingang van de baarmoederhals erg nauw worden, waardoor het moeilijk kan zijn
cellen van de binnenkant van de baarmoederhals voor een uitstrijkje te krijgen.
`` Pijnlijke menstruaties: Als de baarmoederhals als gevolg van littekenweefsel erg
nauw is geworden, kunnen menstruaties pijnlijker zijn dan voorheen.
Neem contact op met je huisarts of je gynaecoloog bij
`` koorts (boven 38°C)
`` aanhoudende pijn, zelfs na pijnstilling
`` veel vaginaal bloedverlies (meer dan bij een gewone menstruatie)
`` twijfel
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Uitslag van het weefselonderzoek
Ongeveer één tot twee weken na de ingreep is het resultaat van het weefselonderzoek bekend. Afhankelijk van de afspraak met je gynaecoloog wordt de uitslag
telefonisch of op de polikliniek met jou besproken.
Kan je de afspraak niet nakomen? Verwittig dan tijdig om een nieuwe afspraak te
maken.
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek zelf, dan kan je
die best aan je gynaecoloog stellen.

Dienst Gynaecologie
Inlichtingen en afspraken: T +32 (0)9 224 71 11

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be
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