
Patiënteninformatie

Hysterectomie

INLEIDING
Een hysterectomie is een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Soms worden ook de eileiders en de 
eierstokken weggenomen, dat hangt af van de reden van de operatie, de bevindingen tijdens de ingreep en de 
leeftijd.

De gynaecoloog kan de baarmoeder volgens verschillende operatiemethodes verwijderen. Bij een ‘abdominale 
hysterectomie’ wordt er een insnede in de buik gemaakt, bij een ‘vaginale hysterectomie’ haalt men de baarmoeder 
weg langs de vagina. Een ‘laparoscopisch geassisteerde hysterectomie’ is een kijkoperatie via de buikwand waarna de 
baarmoeder via de vagina verwijderd kan worden.

De redenen voor een hysterectomie zijn heel divers; een fibroom (vleesboom), endometriose, een prolaps of 
uitzakking, een gezwel, ...

VOOR DE OPERATIE/OPNAME
• Wanneer u 50 jaar of ouder bent dienen er voor de opname een aantal preoperatieve onderzoeken te gebeuren 

(bloedname, ECG). Dit kan u laten doorgaan in het preoperatief circuit van het ziekenhuis, zij overlopen eveneens 
met u de preoperatieve vragenlijst en uw thuismedicatie. U kan deze onderzoeken eventueel ook bij uw huisarts 
laten uitvoeren.

• Bij opname dient u de preoperatieve vragenlijst mee te brengen evenals een lijst van de thuismedicatie (dosis, 
hoeveelheid en tijdstippen per dag).

• U dient nuchter te zijn, dit wil zeggen dat u vanaf middernacht niks meer mag eten of drinken. De arts geeft u 
ook informatie over welke medicatie u nog mag innemen of met welke u vooraf dient te stoppen.

• Bij aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige u begeleiden naar de kamer. Samen overloopt u de 
preoperatieve vragenlijst en de verpleegkundige anamnese waarbij allergieën, medische voorgeschiedenis, 
gewicht en lengte. Verder wordt met u de thuismedicatie besproken en zorgvuldig genoteerd. U dient dit 
formulier te ondertekenen.

• De operatiezone wordt geschoren.
• Uw parameters (bloeddruk, pols, temperatuur, indien nodig glycemie) worden gecontroleerd voor de ingreep.
• U ontvangt premedicatie voor de algemene narcose.

VERLOOP VAN DE INGREEP
Een hysterectomie gebeurt onder algemene verdoving. U bent ongeveer een 2 tot 3 tal uur in het operatiekwartier 
(inclusief ontwaakkamer), als de pijn onder controle is keert u terug naar de kamer.
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ABDOMINALE HYSTERECTOMIE
Bij een abdominale hysterectomie wordt de baarmoeder via een insnede in de buikwand verwijderd. De organen 
zijn in dit geval beter zichtbaar dan bij een vaginale hysterectomie. Meestal kiest men voor een abdominale 
hysterectomie bij een erg vergrote baarmoeder of andere mogelijke problemen. Wanneer de baarmoeder erg 
vergroot is of als er andere problemen in de buikholte zijn, kan men een abdominale hysterectomie verkiezen. 
Hierbij heeft de gynaecoloog wat meer werkruimte om te opereren. Een operatie via de buikwand is meestal relatief 
eenvoudig maar vraagt wel wat langer herstel omdat de buikspieren opgerekt zijn tijdens de ingreep.

VAGINALE HYSTERECTOMIE
Bij deze ingreep wordt de baarmoeder verwijderd via de vagina. Achteraf is er een niet zichtbaar inwendig litteken in 
de top van de vagina. Deze operatietechniek is zeer geschikt bij een verzakte baarmoeder. De baarmoeder mag voor 
deze aanpak niet te erg vergroot zijn.

LAPARASCOPISCH GEASSISTEERDE HYSTERECTOMIE
Bij een laparascopisch geassisteerde hysterectomie maakt men gebruik van een operatieve laparoscopie gevolgd 
door een vaginale hysterectomie. De gynaecoloog maakt twee tot drie kleine insneden van ongeveer één cm in de 
buikwand. Langs één van die sneetjes wordt de laparoscoop in je buik gebracht. Een laparoscoop is een lange dunne 
buis waar men met een kleine camera doorheen kijkt. Via de andere insneden brengt de gynaecoloog instrumenten 
in waarmee geopereerd wordt. De gynaecoloog kan de operatie via de laparoscoop op een beeldscherm volgen. Als 
de baarmoeder losgemaakt is van de omliggende structuren, kan ze verwijderd worden via de vagina. Net onder 
de navel, in de liesstreek en in de top van de vagina blijven dan kleine littekentjes. Zoals bij vaginale ingreep is een 
vlotter herstel één van de grote voordelen van deze techniek.

NA DE OPERATIE
U verblijft enkele uren in de ontwaakruimte tot u uit de narcose ontwaakt bent en pijnvrij bent, nadien wordt u naar 
uw kamer gebracht. U heeft een infuus, een blaassonde en soms een vaginale wiek. De blaassonde wordt meestal 
de volgende dag verwijderd evenals de vaginale wiek. De arts bepaalt wanneer u mag beginnen drinken en eten. 
De dag na de operatie komt u uit het bed. Na de ingreep krijgt u nog een bloedname, dit is om te controleren of er 
niet teveel bloed verloren werd tijdens de ingreep, het ijzergehalte wordt eveneens bepaald. Er gebeurt altijd een 
anatomo-pathologisch onderzoek van de baarmoeder. De gynaecoloog zal het resultaat hiervan met u bespreken bij 
de controle achteraf.

HERSTELPERIODE
De herstelperiode is sterk persoonsgebonden. Gemiddeld bent u na een maand volledig hersteld. Probeer thuis 
zoveel mogelijk te rusten. De eerste weken moet u vermijden om zware dingen te tillen zoals een kind opheffen of 
een emmer water.
Langzaam maar zeker zal u al uw activiteiten kunnen hervatten. De hechtingsdraadjes die niet vanzelf oplossen, 
zullen na een 10 tal dagen verwijderd worden. Na iedere operatie wordt een afspraak gemaakt voor een 
controleonderzoek. De gynaecoloog zal met u bespreken of verdere controle of behandeling nodig is.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kan u contact opnemen met uw behandelende arts of met de 
verpleegkundige van de afdeling.

CONTACTGEGEVENS
Dienst Heelkunde D3, tel. 012 39 73 77


