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Curettage



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informatie geven over curettage. Wij adviseren u 

deze informatie zorgvuldig te lezen.

Vormen van curettage
Er zijn 2 vormen van curettage:

1. De zogenaamde zuigcurettage waarbij bij een 

(incomplete) miskraam middels een dun buisje 

de zwangerschapsresten worden verwijderd. Ook 

indien u in overleg met uw arts besloten heeft 

uw zwangerschap vroegtijdig te beëindigen 

(zwangerschap minder dan 12 weken) wordt 

ook een curettage uitgevoerd; dit heet een 

abortuscurettage.

2. De zogenaamde diagnostische curettage 

waarbij middels een scherp soort lepeltje 

baarmoederslijmvlies voor nader onderzoek 

wordt verkregen, bijvoorbeeld bij overmatig of 

onregelmatig bloedverlies.

Als u gezond bent, is een curettage een ingreep met 

een zeer klein risico op complicaties. Een curettage 

heeft in de regel geen gevolgen voor een mogelijke 

volgende zwangerschap.



Narcose of plaatselijke verdoving
De gynaecoloog kan u informatie geven over voor- 

en nadelen van narcose en plaatselijke verdoving, 

en soms adviseren welke vorm het beste past bij 

de curettage die bij u verricht wordt. Indien een 

plaatselijke verdoving mogelijk en gewenst is, voelt 

u wel wat pijn, maar deze is in het algemeen goed te 

verdragen doordat de ingreep kort duurt.

Bij een algehele narcose voelt u op het moment 

van de ingreep niets, maar kunt u nog wel wat 

bijwerkingen van de narcose ervaren. Voor beide 

situaties geldt dat na de ingreep, bij eventuele 

pijnklachten u pijnstillers mag gebruiken, bij voorkeur 

paracetamol.

Ingreep
Een curettage is een kleine ingreep. Voor de ingreep 

kunt u een rustgevend middel krijgen. U bent 

hierdoor wat slaperig en suf tijdens de ingreep. 

De gynaecoloog zuigt de baarmoederholte via de 

vagina door een dun buisje (vacuümcurettage) leeg 

of maakt deze met een curette (een soort lepeltje) 

schoon. Na de ingreep trekt de baarmoeder zich 

samen, waardoor u buikpijn (vergelijkbaar met 

menstruatiekrampen) kunt krijgen. Het bloedverlies 

na de ingreep is verschillend, maar vaak verliest u 

meer bloed dan bij een normale menstruatie. De 

duur van het bloedverlies varieert eveneens, maar 

is niet in de regel niet veel langer dan een week. De 

ingreep duurt ongeveer 5 á 10 minuten en gebeurt in 

de meeste ziekenhuizen in dagbehandeling.
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Complicaties
Een enkele keer komt een perforatie voor: het 

dunne buisje of de curette gaat dan per ongeluk 

door de wand van de baarmoeder heen. Meestal 

heeft dit geen gevolgen, maar soms adviseert men 

extra observatie in het ziekenhuis en al of niet een 

antibioticum. Een tweede mogelijke complicatie 

is een incomplete curettage, waarbij een rest 

van een miskraam achterblijft. Het bloedverlies 

blijft dan meestal aanhouden. De rest van het 

zwangerschapsweefsel kan alsnog spontaan naar 

buiten komen. Zelden is het noodzakelijk hiervoor 

medicijnen te gebruiken of is een tweede curettage 

noodzakelijk.

Tot slot
U kunt na de ingreep in principe uw normale 

werkzaamheden verrichten. Als het bloedverlies 

is opgehouden is er ook geen bezwaar tegen 

geslachtsgemeenschap. Bij ernstige klachten (hevig 

bloedverlies, buikpijn met koorts) adviseren wij u 

contact op te nemen met uw gynaecoloog.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, neem dan gerust 

contact op met uw behandelend arts of huisarts.

 − U kunt de polikliniek Gynaecologie bereiken via 

(010) 291 22 80.

 − De verpleegafdeling Gynaecologie is te 

bereiken via (010) 291 33 44.

 − Bij spoed kunt u de afdeling Triage bereiken via 

(010) 291 26 67.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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