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Dagziekenhuis chirurgie – ZE 225 

 
Geachte mevrouw 
 
U onderging een CONISATIE 
 
Wat is dat? 
 

Een conisatie is een ingreep waarbij een kegelvormig stukje weefsel uit de baarmoederhals gesneden wordt. 
De reden is meestal dat hier lokaal wat geprikkelde cellen aanwezig zijn. Het stukje weefsel wordt nadien 
microscopisch onderzocht en het ontstane defect in de baarmoederhals geneest vanzelf. 
 

Onmiddellijk na de ingreep 
 

- De ingreep gebeurt meestal onder een lichte algemene verdoving zodat de kans dat u misselijk of onwel bent, 
erg klein is. 
- Hierdoor kunt u soms even last hebben van keelpijn doordat een buisje tijdens de operatie door de 

anesthesist in de luchtpijp geplaatst werd. 
- Soms bent u misselijk en moet u overgeven. Indien dit te erg wordt, kan via het infuus een antibraakmiddel 

gegeven worden. 
- Het infuus zelf blijft aanwezig tot deze klachten verdwenen zijn en u voldoende water kunt drinken. 
- Het kan gebeuren dat er een lichte pijn optreedt, te vergelijken met menstruatiepijn. 
- Meestal kan er ook wat bloedverlies optreden. 
 

Nazorgen 
 

- In de periode gedurende dewelke het ontstane defect in de baarmoederhals nodig heeft om zich te herstellen 
zal u eerst bloederig – dan bruinig en uiteindelijk licht gelig gekleurd vaginaal verlies hebben.  
Gebruik hiertegen liefst maandverband of inlegkruisjes en géén tampons. 
- Het is mogelijk dat, indien gedurende de eerste periode van herstel de menstruatie optreedt, er meer 

bloedverlies is dan normaal. 
- Het is aangewezen om gedurende de eerste periode van rood vaginaal bloedverlies geen betrekkingen te 

hebben.  
- Vermijd te gaan zwemmen. 
- U neemt best contact op met uw gynaecoloog wanneer: 
® U thuis plots hevig vaginaal zou gaan bloeden. 
® U thuis toenemende pijn zou krijgen in de onderbuik of pijn bij het plassen. 
® U bemerkt dat het vaginaal verlies plots zeer slecht zou beginnen ruiken. 

 

Controleafspraak 
 

Gelieve voor een controleafspraak te telefoneren naar het nummer 059 41 60 30. 
De uitslag van het weefselonderzoek zal besproken worden tijdens uw controleonderzoek. De gynaecoloog zal 
met u bespreken of er verdere behandeling nodig is en wat de frequentie is van de baarmoederhalsuitstrijkjes 
waarmee de aandoening dient opgevolgd te worden. 
Intussen zal ook uw huisarts schriftelijk van de ingreep verwittigd worden. 
 

Pijnbestrijding 
 

Indien nodig: 4 maal daags 1 co Dafalgan® forte (=1 g) of Apranax®. 
 

Mogelijke problemen/alarmsignalen zijn:  
 
- bloeding 
- bloedverlies vaginaal 
- meer dan 38,5°C temperatuur 
- blijvende pijn ondanks voldoende inname pijnstillende medicatie 
- slechte geur. 
 

Bij problemen na uw ontslag kunt u steeds telefoneren naar: 
 

Dagziekenhuis chirurgie (tot 19.00u): ( 059 41 62 20 
Na 19.00u ® spoedgevallendienst: ( 059 41 40 80 

 
Het ganse team wenst u een goede thuiskomst en een spoedig herstel! 


