Conisatie
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Inleiding

In deze tekst leest u over de conisatie. Wat is een conisatie? Hoe verloopt een
conisatie? Wat zijn de gevolgen van een conisatie? Hoe krijgt u de uitslag? Wanneer
zijn de nacontroles?

Wat is een conisatie?

Een conisatie is een kleine operatie waarbij de gynaecoloog een stukje weefsel
van de baarmoedermond wegneemt. Het weggenomen stukje weefsel onderzoeken wij in het laboratorium.

Waarom een conisatie?

Waarschijnlijk is alles begonnen met het vinden van een aantal afwijkende cellen
in uw uitstrijkje. Er is vervolgens inwendig onderzoek met de colposcoop gedaan.
Daaruit bleek dat sprake is van een verstoorde opbouw van weefsel. Dit noemt
men ook wel “dysplasie”. Dit proces kan op den duur kwaadaardig worden. Om
dit te voorkomen, nemen wij in uw geval het zieke slijmvlies liever weg. Andere
behandelingsmethoden of een afwachtende houding lijken voor u minder geschikt.

Hoe verloopt een conisatie?

Wij nemen u op in het ziekenhuis in een periode dat u niet menstrueert. De ingreep
vindt plaats in “dagbehandeling”, dat betekent dat u dezelfde dag meestal weer
naar huis kan. Mocht u ’s middags geopereerd worden dan bestaat de kans dat u
een nacht in het ziekenhuis moet blijven en dat u de volgende ochtend weer
naar huis kan. De operatie vindt onder algehele narcose plaats. Van de baarmoedermond halen wij een kegelvormig stukje weg. U krijgt geen litteken want
u wordt via de vagina geopereerd.

Na een conisatie

U heeft altijd na de ingreep een infuus in de arm en een tampon in de vagina.
De arts spreekt af wanneer deze verwijderd mag worden. Na twee tot drie weken
verwachten wij u op een controle-afspraak op de polikliniek. Om de genezing goed
te laten verlopen wordt tot die tijd geslachtsgemeenschap ontraden.
Bij helder bloedverlies wordt ook geadviseerd niet in bad te gaan en te zwemmen.
Uiteraard mag wel gedoucht worden.
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Thuis treedt soms nog een paar dagen wat bloedverlies en bruinige afscheiding op.
Als dit meer is dan bij een gewone menstruatie of bij koorts, neemt u dan contact
met ons op voor een tussentijdse controle.
Tel. (0299) 457 138 of (0299) 457 660.

De gevolgen van een conisatie

Omdat slechts een klein stukje van de baarmoedermond wordt weggenomen, is
na enige tijd weinig meer te zien en zijn er meestal geen gevolgen. U blijft bijvoorbeeld normaal menstrueren.Heeft u een conisatie ondergaan dan is de kans op
een vroeggeboorte tijdens een zwangerschap iets groter dan normaal. Dit is de
reden dat de zwangerschapscontroles en de bevalling na een conisatie op
medische indicatie in het ziekenhuis plaatsvinden.
U behandelend gynaecoloog zal dit met u overleggen.

De uitslag

Het onderzoek van het weggenomen weefsel duurt doorgaans twee tot drie weken.
Vlak voor de eerste nacontrole-afspraak is de uitslag bekend. Op deze afspraak
wordt de uitslag uitvoerig met u besproken. In de meeste gevallen kan verder met
controle-afspraken worden volstaan. Zo niet dan bespreken wij met u wat in uw
geval het beste is.

Nacontrole op termijn

Na een conisatie blijft u twee jaar in het Dijklander Ziekenhuis onder controle. Het
eerste jaar wordt er door de verpleegkundig specialist elk half jaar een uitstrijkje
gemaakt, daarna nog éénmaal aan het einde van het tweede jaar. Om het resultaat
op langere termijn te bewaken is het zéér belangrijk dat u voor deze controles op
onze polikliniek terugkomt.

Tot slot

Heeft u vragen stelt u die gerust aan uw behandelend gynaecoloog of aan een
verpleegkundige.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
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1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
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1132 DA Volendam
T. 0229 257 500
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