laparoscopische sterilisatie
Wat is een laparascopische sterilisatie?
Een diagnostische sterilisatie is een operatie waarbij de specialist een kleine snede in de buik maakt en
met behulp van een kijkbuis en koolzuurgas de buik onderzoekt. De specialist controleert of er geen
eventuele afwijkingen te zien zijn. Daarnaast worden de beide eileiders geblokkeerd om een
zwangerschap te voorkomen.

De voorbereiding
Wilt u ter voorbereiding een dag voor de behandeling de algemene informatiefolder van de
dagbehandeling chirurgie doornemen?
Tijdens de behandeling
De gang van zaken tijdens de behandeling heeft uw specialist met u besproken. Ook kunt u informatie
vinden op www.nvog.nl/voorlichting/gynaecologie/sterilisatie. Heeft u nog vragen over de behandeling of
wilt u meer medische informatie, neemt u dan contact op met uw specialist.
Na de behandeling
Nazorg wondgebied
De wond is gehecht met oplosbare hechtingen. Deze lossen meestal binnen tien dagen op. Mocht dit
nodig zijn, dan kunt u na tien dagen naar de huisarts gaan om de hechtingen te laten verwijderen. U
kunt last krijgen van schouderpijn, doordat het gebruikte koolzuurgas met het middenrif in aanraking is
gekomen. Deze pijn gaat vanzelf over.

Leefregels
Het is belangrijk om de kans op infectie na de behandeling te beperken.Daarom mag u zolang u
bloedverlies heeft:
•

niet in bad. Douchen is wel toegestaan.

•

niet naar het zwembad of de sauna.

•

geen geslachtsgemeenschap hebben.

•

geen tampons gebruiken. Maandverband is wel toegestaan.

Pijnbestrijding
U kun de adviezen over pijnbestrijding lezen in de folder ‘algemene informatie voor volwassenen’.

zie ommezijde

Wanneer contact opnemen?
Neemt u bij de volgende klachten contact op met de polikliniek gynaecologie, verloskunde en
voorplantingsgeneeskunde:
•

bij koorts hoger dan 38 graden

•

als u meer vloeit dan bij een normale menstruatie.

De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur: telefoonnummer (072) 548 29 25.
Buiten deze kantoortijden kunt u het algemene nummer van het MCA bellen (072) 548 4444 en vragen
om de diensdoende gynaecoloog.
Vragen/controleafspraak
Heeft u naar aanleiding van de folder nog vragen, dan kunt u deze op de dag van de behandeling aan
de verpleegkundige stellen. Wanneer u vragen heeft na de behandeling, kunt u op de dag van de
behandeling met de dagbehandeling chirurgie contact opnemen. De afdeling is bereikbaar op
werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur, telefoonnummer (072) 548 42 00.
Bij geen gehoor of na 21.00 uur is de afdeling gynaecologie/verloskunde telefonisch bereikbaar op (072)
548 2925. Vragen over het tijdstip waarop werken en/of sporten weer mogelijk is kunt u aan de
specialist stellen. Er wordt voor u een controleafspraak gemaakt in overleg met de specialist.
Tot slot versturen wij een digitale brief naar uw huisarts. Hierin informeren wij hem/haar over uw
behandeling.

Meer informatie vindt u ook nog op www.mca.nl/dagbehandelingchirurgie

Wij wensen u een spoedig herstel toe!
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