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Inleiding
Als u klachten heeft van abnormaal vaginaal bloedverlies, na bijvoorbeeld 
gemeenschap of beweging, kan dit betekenen dat uw baarmoedermond 
“ectropion” bevat dat snel bloedt. Ectropion ontstaat wanneer de 
slijmvliezen aan de binnenkant van de baarmoederhals zich uitbreiden naar 
de baarmoedermond. Dit weefsel is gezond maar wel kwetsbaar waardoor 
het voor klachten kan zorgen als het in overmaat aanwezig is.
Als de gynaecoloog geen ziekten van de baarmoedermond heeft kunnen 
vinden, kan dit weefsel behandeld worden met behulp van cryotherapie.

Wat is cryotherapie?
Dit is een behandeling waarbij het weefsel dat voor klachten zorgt wordt 
bevroren. Voor deze ingreep hoeft u niet opgenomen te worden in het 
ziekenhuis. De gynaecoloog kan dit op de polikliniek uitvoeren.
Bij cryotherapie van de baarmoedermond worden de cellen die de bovenste 
laag vormen bevroren. In korte tijd groeit er dan weer nieuw weefsel aan. 
Dit nieuwe weefsel is over het algemeen gezond weefsel dat weinig tot 
geen ectropion bevat.

Voorbereidingen voor de behandeling
De cryotherapie behandeling is niet pijnlijk. U voelt niet dat het weefsel 
wordt bevroren. Wel voelt u dat uw arts bezig is met de behandeling. 
Pijnmedicatie is niet nodig voor deze behandeling.

Hoe wordt cryotherapie uitgevoerd?
U ligt met uw benen in de beensteunen;
• De arts brengt een spreider (het speculum) bij u in de vagina en uw 

baarmoedermond kan worden bekeken;
• Met stikstof wordt de bovenste dunne laag van de baarmoedermond 

behandeld;
• De bevriezing duurt ongeveer vijf minuten.
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Na de ingreep
U kunt dunne, waterige afscheiding hebben na de behandeling.
Deze afscheiding kan meerdere weken aanhouden. Ook kunt u wat licht 
bloeden. Gebruik direct na de ingreep maandverband, maar geen tampons. 
Om de baarmoedermond goed te laten genezen adviseren wij u om in de 
eerste twee weken na de ingreep geen gemeenschap te hebben, niet te 
gaan zwemmen of in bad te gaan.

Complicaties
Een cryobehandeling is een veilige ingreep. In zeldzame gevallen kan er 
sprake zijn van bloedverlies of een infectie. Als u wel last heeft van 
bloedverlies, koorts of aanhoudende buikpijn kunt u direct contact 
opnemen met ons ziekenhuis.

Nacontrole
De bovenste laag van de baarmoedermond zondert zich af van het 
onderliggende gezonde weefsel. Enkele dagen na de behandeling wordt dit 
weefsel door de gynaecoloog verwijderd. Er bestaat een kleine kans dat na 
de behandeling de ectropion terug groeit. Maakt u dan weer een afspraak 
met de gynaecoloog.

Vragen en contact
Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op.

T 010 297 52 40
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