
 
 

 
 

 
 

 

Curettage 

 
Binnenkort wordt u opgenomen voor een curettage. De gynaecoloog heeft u over deze ingreep 
geïnformeerd. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. 
 
Wat is een curettage? 

Een curettage is een kleine ingreep via de vagina. De gynaecoloog schraapt hierbij met een soort lepeltje 
(een 'curette') de baarmoederholte schoon. Bij een vacuümcurette wordt met een dun slangetje de 
baarmoederholte leeg gezogen. Het weggenomen slijmvlies wordt vervolgens in het laboratorium 
onderzocht. 
 
Wanneer wordt een curettage voorgesteld? 

Onderzoek abnormaal bloedverlies 
De gynaecoloog kan een curettage voorstellen indien er sprake is van abnormaal bloedverlies uit de 
baarmoeder. De uitslag van het slijmvliesonderzoek helpt de gynaecoloog bij het stellen van een diagnose. 
 
Miskraam 
Een curettage kan ook worden voorgesteld bij een miskraam. 
Sommige vrouwen kiezen voor een curettage, omdat zij het erg naar vinden met een niet-levensvatbare 
vrucht rond te lopen. Ook het afwachten en de onzekerheid over het tijdstip van de miskraam (het afkomen 
van het vruchtje) kunnen zwaar wegen. Een curettage heeft als voordeel dat aan deze negatieve gevoelens 
een einde komt. Het verdriet over de miskraam zelf moet dan nog wel verwerkt worden. De ervaring leert dat 
het voor het verwerkingsproces goed kan zijn niet te snel in te grijpen. 
Ook wanneer er na een spontane miskraam (het lichaam stoot het vruchtje zelf af) of na een behandeling 
van de miskraam met medicijnen, zwangerschapsresten in de baarmoeder zijn achtergebleven, kunnen 
deze door middel van curettage worden verwijderd. 
 
Mola-zwangerschap 
Een mola-zwangerschap is een bijzondere vorm van een niet goed aangelegde zwangerschap. Een 
curettage wordt altijd geadviseerd. 
 
Opname 

Voor een curettage wordt u een dag opgenomen. Enkele uren na de ingreep kunt u weer naar huis. Soms is 
een dagbehandeling niet mogelijk. De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn en worden door uw 
gynaecoloog met u besproken. 
 
De ingreep 

De curettage vindt plaats op de operatiekamer. De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). 
Dat wil zeggen dat u in slaap wordt gebracht door de anesthesioloog. U voelt dan niets van de ingreep. 
 
Tijdens de ingreep wordt via de vagina met een speciaal instrumentje de baarmoedermond eerst wat 
opgerekt. Vervolgens wordt met een lepeltje (curette) of zuigbuisje de baarmoeder schoon geschraapt. De 
ingreep duurt ongeveer 15 minuten. 
 
De patholoog anatoom zal het weggenomen weefsel vervolgens microscopisch onderzoeken. Meer 
informatie over weefselonderzoek door de patholoog vindt u in de folder ‘Pathologie’. Deze folder is 
verkrijgbaar via de secretaresse gynaecologie. 
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Na de ingreep 

Kort nadat de behandeling is beëindigd, wordt u wakker op de uitslaapkamer (recovery). U wordt vanuit de 
recovery , naar de verpleegafdeling teruggebracht. Als u goed wakker bent, mag u naar huis. 
De uitslag van het weefselonderzoek wordt ongeveer 10 dagen later door de gynaecoloog met u besproken. 
Dit kan telefonisch of op de polikliniek plaatsvinden. 
 
Vervoer naar huis 

Kort na een narcose is het nog niet verantwoord dat u zonder begeleiding naar huis gaat. Zorg er daarom 
voor dat iemand u ophaalt uit het ziekenhuis. 
 
Lichamelijk herstel 

De eerste paar dagen na de ingreep kunt u last hebben van menstruatieachtige buikpijn. De eerste 14 
dagen na de curettage treedt vaak wat vaginaal bloedverlies op en bruinige afscheiding. 
 
Complicaties 

Een curettage is een ingreep met een zeer klein risico op complicaties. Complicaties, die kunnen optreden, 
zijn een ontsteking of nabloeding. 
Om een ontsteking te voorkomen, is het verstandig de eerste week na de curettage geen tampons te 
gebruiken, niet in bad te gaan of te gaan zwemmen en geen geslachtsgemeenschap te hebben. 
 
Een zeldzaam voorkomende complicatie is het syndroom van Asherman. Hierbij ontstaan verklevingen aan 
de binnenzijde van de baarmoeder. Deze kunnen middels een operatie worden verwijderd. 
Een enkele keer komt een perforatie voor. Het dunne slangetje of de curette gaat dan per ongeluk door de 
wand van de baarmoeder heen. Meestal heeft dit geen gevolgen. 
Een laatste complicatie is een incomplete curettage. In geval van een miskraam blijft een rest van het 
zwangerschapsproduct achter in de baarmoeder. Het bloedverlies blijft dan meestal aanhouden. Soms is het 
noodzakelijk hiervoor medicijnen te gebruiken of een tweede curettage te ondergaan. 
 
Bij één van onderstaande klachten of verschijnselen wordt u verzocht contact op te nemen met uw 
gynaecoloog: 
 koorts (temperatuur boven 38 graden); 
 verergeren van de buikpijn; 
 veel of langdurig bloedverlies. 
 
Nacontrole 

Afhankelijk van welke curettage u heeft ondergaan (met een curette of vacuümcurette) komt u na enkele 
weken op de polikliniek gynaecologie op controle. De uitslag van het weefselonderzoek wordt óf telefonisch 
óf op de polikliniek met u besproken door de gynaecoloog. De secretaresse van de afdeling maakt voor u 
een afspraak. 
 
Nog vragen? 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben of aanvullende informatie willen, aarzel dan niet 
deze te bespreken met uw gynaecoloog. 
 
Voor afspraken en vragen belt u met de poli gynaecologie, telefoonnummer (0475) 38 26 48 . 
 
 
 
  



 
3  

Adressen voor informatie en ondersteuning 

DeGynaecoloog 
www.degynaecoloog.nl 
Deze website biedt via de website patiëntenvoorlichting over gynaecologische aandoeningen, 
behandelingen en zwangerschap. 
 
Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland 
www.zichtopzeldzaam.nl  zoeken op organisatie: PGN 
Vrouwen met persoonlijke ervaring bieden informatie en ondersteuning bij gynaecologische klachten en 
behandelingen. 
 
Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) 
www.steunbijverlies.nl 
info@steunbijverlies.nl 
Tel. (033) 461 68 96 (ma, di, do, vrij 9 tot 12 uur) 
Het LSV geeft informatie over rouw en verliesverwerking en is behulpzaam bij het zoeken naar 
hulpverleningsinstanties in de woonomgeving. 
 
Vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) 
www.oudersoverledenkind.nl 
mail: directhulplijn@oudersoverledenkind.nl 
Zelfhulporganisatie van ouders, die begrip en medeleven bieden aan lotgenoten. 
 
Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek 
www.freya.nl 
Ervaringsdeskundigen verstrekken informatie en bieden een luisterend oor aan paren die ongewenst 
kinderloos zijn. Freya kan ook bemiddelen bij lotgenotencontact voor problemen rond (herhaalde) 
miskramen. 
 
FIOM, Stichting Ambulante FIOM (specialist bij ongewenste zwangerschap en 
afstammingsvragen) 
www.fiom.nl 
Telefoon (088) 126 49 00 
Hulpverlening bij vragen over zwangerschap en ouderschap. 
 
 
 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
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