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Cryotherapie (bevriezing van weefsel) 
 

 

Als u klachten heeft van veel vaginaal 

bloedverlies, na bijvoorbeeld gemeenschap 

of beweging  kan dit betekenen dat uw 

baarmoedermond “ectropion”  bevat. 

Ectropion is gezond maar kwetsbaar weefsel, 

dat ontstaat als de slijmvliezen aan de 

binnenkant van de baarmoederhals zich 

uitbreiden naar de baarmoedermond. Dit 

weefsel kan snel bloeden. 

 

Als de gynaecoloog geen andere oorzaak 

voor uw klachten heeft kunnen vinden, kan 

dit weefsel behandeld worden met 

cryotherapie (bevriezing van weefsel). In 

deze folder leest u wat cryotherapie inhoudt 

en wat u kunt verwachten van de 

behandeling. 

 

 

 

 

 

 
De baarmoedermond in 
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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 worden de cellen die de 

bovenste laag van de baarmoedermond 

vormen bevroren.  

Er groeit dan snel weer nieuw weefsel aan. Dit 

nieuwe weefsel is over het algemeen gezond 

en bevat weinig tot geen ectropion. 

 

Voorbereiding 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, soms met wat 

menstruatieachtige krampen. 

U heeft geen medicijnen voor pijnbestrijding 

nodig voor deze behandeling.  

 

Hoe wordt cryotherapie uitgevoerd? 

U gaat op de behandeltafel liggen met uw 

benen in de beensteunen: 

• De arts brengt een spreider (speculum) bij 

u in de vagina zodat uw baarmoeder-

mond kan worden bekeken. 

• Met koolzuur (CO2) wordt de bovenste 

dunne laag van de baarmoedermond 

behandeld. 

• De bevriezing duurt ongeveer 3 minuten. 

Soms 2 keer 3 minuten bij CIN afwijkingen 

(dat zijn andere veranderingen in het 

weefsel). 

 

Na de ingreep 

U kunt dunne, waterige afscheiding hebben 

na de behandeling. Deze afscheiding kan 

meerdere weken aanhouden. Ook kunt u 

wat licht bloedverlies hebben. Gebruik direct 

na de ingreep maandverband, maar geen 

tampons. 

 



Om de baarmoedermond goed te laten 

genezen adviseren wij u om in de eerste  

2 weken na de ingreep geen gemeenschap 

te hebben en niet te gaan zwemmen of in 

bad te gaan. 

 

Complicaties 

Een cryo behandeling 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. 

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 

kunt u bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50. 

 

Op www.ghz.nl/gynaecologie vindt u meer 

informatie over ons.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van de 

informatie in deze brochure, dan kunt u op 

werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur bellen 

naar de verpleegkundige/doktersassistente  

van de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde, 

telefoon: (0182) 50 50 50, en vragen naar 

toestel 4920. Ook kunt u bellen naar: 

(0182) 50 58 40. 

Bij spoed kunt u altijd bellen naar het Vrouw 

Kind Centrum: (0182) 50 54 00.  

 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 

(0182) 50 50 50 
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