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Leefregels na een exconisatie of LETZ van de portio
Pijnbestrijding
Thuis kunt u bij pijn paracetamol gebruiken (tot maximaal 4x per dag 1000mg). Soms is extra 
pijnmedicatie nodig. U mag de paracetamol dan gebruiken in combinatie met een NSAID zoals 
Naproxen, Diclofenac of Ibuprofen (lees goed de bijsluiter voor de maximale dosering per dag). Deze 
kunt u zelf kopen bij de drogist. U kunt de pijnstilling, afhankelijk van de pijn, afbouwen. Let erop dat 
als u de NSAID voor meerdere dagen achter elkaar gaat gebruiken u hier 1x daags een 
maagbeschermer bij gebruikt zoals Omeprazol 20mg of Pantoprazol 20mg, deze zijn ook te koop bij 
de drogist.

Vaginaal bloedverlies
Na de operatie is vaginaal bloedverlies en afscheiding normaal. In het begin verliest u helderrood 
bloed, dit moet in de loop van de weken afnemen. Een enkele keer is er opnieuw een toename van 
het bloedverlies, nadat het eerst is afgenomen omdat het stolsel op de baarmoedermond oplost. Na 
ongeveer 6 weken zou het vaginaal bloedverlies en afscheiding over moeten zijn.

Sporten
Na een week kunt u weer gaan sporten. Luister goed naar uw eigen lichaam.

Werken
U kunt direct weer werken.

Voeding
Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de voeding.

Douchen
U kunt gewoon douchen. In bad en zwemmen mag weer als het bloedverlies is gestopt.

Overige
Zolang er bloedverlies is mag u geen tampons gebruiken of geslachtsgemeenschap hebben. Na vier 
weken mag dit allebei wel weer onafhankelijk van het bloedverlies.

Antistolling
Heeft u voor uw opname bloedverdunnende middelen (Marcoumar, Sintrom, Ascal, Plavix, Persantin) 
gebruikt en zijn deze met reden gestopt, dan hoort u bij ontslag wanneer u weer kunt starten.

Start op: ………………………………………………. (datum)

Neem contact op met uw behandelend specialist via de polikliniek Gynaecologie.
• Bij toenemende koorts 38,5 op hoger.
• Als u meer bloed verliest dan bij een normale menstruatie.
• De pijn alsmaar heviger wordt ondanks de pijnstilling.

Bij problemen of vragen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp.
U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek of een belafspraak.

Polikliniek Gynaecologie: 079-346 2589
Spoedeisende Hulp:  079-346 2539

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 



   
Patiënteninformatie

van de polikliniek Gynaecologie of via info@llz.nl. 
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