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INSTRUCTIES TER VOORBEREIDING OP EEN CURETTAGE

Beste mevrouw k

Geboortedatum k

Op k . . . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . .  / 20 . . . . . . . . . . . . .

heb je een afspraak voor een curettage in het operatiekwartier (OK) 

van het CRG, Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 976.

Die dag moet je beschikbaar zijn vanaf 7 uur.

Verpleegeenheid CRG (VPE 03): +32 2 477 66 44

Voorafgaand aan de ingreep
 > De dag vóór de ingreep bellen we je met het precieze uur  

van opname.

 > Vanaf middernacht blijf je nuchter. 

 > De ochtend van de ingreep:

– neem je een douche,

– reinig je grondig je navel met wattenstaafjes,

– verwijder je alle sieraden, ringen en piercings, en

– laat je alle maquillage achterwege, evenals nagellak en/of  

gelnagels van zowel handen als voeten.

– BRENG JE THUIS 2 TABLETTEN CYTOTEC® VAGINAAL IN  
zoals gevraagd bij de planning van de ingreep.

Het verloop van de ingreep
 > Vóór je naar de VPE 03 komt, moet je je inschrijven aan de balie in de 

toegangshal van het Kinderziekenhuis, ingang F, route 990.

Deze balie is open vanaf 6u45.

 > Op het afgesproken uur kom je naar de balie van de VPE 03 – route 
970. Daar neem je een ticket ‘ingreep met dagopname’. 

De tijdsduur van een ingreep kan nooit exact bepaald worden: het is 

dus mogelijk dat je nog even moet wachten.  

 > Voor de opname krijg je een bed toegewezen in een tweepersoons-
kamer in de VPE 03.

 > Je krijgt een voorbereiding op de ingreep en we brengen je van je 

kamer naar het operatiekwartier.

 > Na afloop van de ingreep brengen we je eerst naar de ontwaakzaal, 

en daarna terug naar je kamer.

 > Bij een curettage onder lokale verdoving mag je twee uur na de 

ingreep naar huis als iemand je begeleidt.

Ga je alleen naar huis, dan kan je pas vijf uur na de ingreep vertrekken.

Let op bij algemene verdoving!
 > Een curettage onder algemene verdoving is alleen mogelijk na 

akkoord van een anesthesist. We bespreken dit met jou bij de 

planning van de ingreep.

 > Na de ingreep bepaalt de anesthesist wanneer je naar huis mag.

 > Als je nog dezelfde dag naar huis mag, heb je een volwassen 

begeleider nodig. 

De eerste 24 uur mag je geen voertuig besturen en mag je niet 

alleen blijven – ook niet ‘s nachts.

Na de ingreep 
 > De eerste dagen na de ingreep kan je licht bloedverlies hebben. 

 > Het is verstandig om tijdens een behandeling voor miskraam niet 

te sporten, geen bad te nemen en geen seksuele gemeenschap te 

hebben.

 > Na twee weken doen we een bloedafname – of laat jij die extern 

doen – om de daling van het zwangerschapshormoon op te volgen. 

Verdere instructies krijg je dan via de Dagelijkse Monitoring.

 > Ter afsluiting is er een controleconsultatie met je behandelende arts. 

Die zal je miskraam met jou bespreken en de stappen voor een even-

tuele volgende behandeling toelichten.

 > Tijdens de opvolging kan je ons rechtstreeks contacteren op de vol-

gende nummers:

– Voor dringende zaken: VPE 03: +32 2 477 66 44

–	 Voor	specifieke	vragen	over	de	opvolging	of	de	medicatie:	 

Dagelijkse Monitoring: +32 2 477 88 88 

tussen 11u en 12u | tussen 15u en 18u

– Buiten de openingsuren van het CRG:  

Spoedgevallen UZ Brussel: +32 2 477 51 00


