Centrumlocatie

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een operatieve verwijdering van cysten in de eierstokken. De gynaecoloog heeft u hierover reeds mondeling ingelicht. Cysten zijn met vocht of bloed
gevulde holten, soms bevatten ze ook andere soorten weefsel zoals haren en talgklieren.
Wanneer er cysten gevormd zijn in één of beide eierstokken kan de functie ervan belemmerd
worden en kan zwangerschap uitblijven. Er kunnen ook andere klachten zoals pijn optreden.
Door de cysten te verwijderen, wordt de functie van de eierstok(ken) verbeterd en is er meer
kans op zwangerschap. Bovendien wordt voorkomen dat de eierstok als gevolg van de groei
van cysten ernstig beschadigd wordt. In deze folder kunt u nog eens rustig nalezen wat deze
behandeling voor u inhoudt.
Voorbereiding
Voor de operatie wordt u 2 dagen opgenomen. De avond voor de operatie moet u nuchter
zijn, dit houdt in dat u na 24.00 uur 's nachts niet meer mag eten en/of drinken. De operatie
wordt onder volledige narcose uitgevoerd.
De operatie
Door middel van voorafgaand echografisch onderzoek wordt beoordeeld hoe deze operatie
kan worden verricht. De gynaecoloog bespreekt met u voor welke operatie u in aanmerking
komt.
Via de laparoscopische ingreep
Er wordt een kijkbuisje via een klein sneetje in de onderrand van de navel in de buikholte
gebracht. De inwendige organen kunnen zo van dichtbij worden bekeken.

Verwijdering van cysten
(in de eierstokken)

Vervolgens worden nog eens twee à drie kleine sneetjes laag in de onderbuik gemaakt, waar
doorheen fijn instrumentarium gebracht kan worden dat nodig is om de ingreep tot een
goed einde te brengen. Met behulp van laser of dunne elektroden worden de cysten
verwijderd. Het veelal resterend intacte eierstokweefsel kan hierbij gespaard worden.
Via laparotomie
Er wordt een dwarse snede in de onderbuik gemaakt. Nadat de cyste is vrijgemaakt wordt
deze uit de eierstok verwijderd, waarbij getracht wordt het resterende intacte eierstokweefsel te sparen. Laparotomie wordt alleen uitgevoerd als de cyste zo groot is of zo vergroeid met de omgeving dat deze niet laparoscopisch te verwijderen is.
Na de operatie
Of de operatie geslaagd is, wordt doorgaans nog dezelfde dag aan u meegedeeld en anders de
volgende ochtend. Het verloop van de operatie wordt dezelfde dag ook aan de verpleging
meegedeeld zodat zij ook op de hoogte zijn. Wanneer een zwangerschap optreedt, is dat een
goed bewijs voor het herstel van de vruchtbaarheid. Het uitblijven van een zwangerschap
wil echter niet zeggen dat de operatie mislukt is. Mogelijk zijn er dan andere oorzaken.
Mogelijke complicaties
Complicaties zijn bij deze ingrepen vrij zeldzaam. Bij acute buikpijn en/of misselijkheid of
ernstig vaginaal bloedverlies moet u de huisarts of de dienstdoende specialist waarschuwen.
Naar huis
Na een laparoscopische behandeling kunt u als regel de volgende dag weer naar huis. Na een
laparotomie is dat de vijfde of de zesde dag na de operatie, afhankelijk van de duur van de
ingreep en het herstel.
Nieuwe afspraak
Poliklinische controle vindt plaats ongeveer 6 weken na de ingreep. Een afspraak hiervoor
wordt voor u gemaakt.
Inspanning
Na een laparoscopische ingreep is enige voorzichtigheid gedurende de eerste week aan te
raden. Na een laparatomie kunt u hiervoor het beste een periode van 3 à 4 weken in acht
nemen.
Gemeenschap
Geslachtsgemeenschap mag na laparoscopie na ongeveer 1 week weer plaatsvinden. Na
laparotomie mag dit weer na 4 weken.
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Bij verhindering
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor de opname, wilt u dan ruim van te voren contact
opnemen met het afdelingssecretariaat, tel: (010) 703 48 96.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u op
werkdagen contact opnemen met uw behandelend gynaecoloog via tel: (010) 704 0 704.
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