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Wat kunt u na de ingreep 
verwachten?
In de meeste gevallen worden patiënten nog op 
dezelfde dag als de behandeling ontslagen uit de 
praktijk of kliniek.3 Enkele vrouwen hebben tot ongeveer 
een dag na de behandeling nog buikkrampen.3 Uw arts 
kan u aanraden een pijnstiller te nemen om de pijn te 
verlichten. Na de behandeling kunt u ook last hebben 
van vaginale bloedingen en afscheiding, dit is onderdeel 
van het normale helingsproces van uw baarmoeder.3 
Mocht u zich zorgen maken, neem dan contact op met 
uw medisch specialist.

Veelgestelde vragen:
Is ablatie met een ballon effectief?
Meer dan 80% van de vrouwen die zijn behandeld met 
de LiNA Librata™ hebben gemeld tevreden te zijn over 
de behandeling en melden minder bloedverlies te 
hebben tijdens de menstruatie.4

Is de LiNA Librata™ de juiste optie voor mij?
Vrouwen die last hebben van zware menstruatie 
en die geen kinderen meer willen, zijn geschikte 
kandidaten voor een LiNA Librata™-behandeling.  
De behandelingskeuze hangt echter af van enkele 
verschillende factoren. Om deze reden is het van belang 
dat u uw arts raadpleegt om samen te bepalen welke 
behandeling voor u het meest geschikt is.

Moet ik nog steeds anticonceptie gebruiken?
Ja, er bestaat na endometriale ablatie nog steeds 
een kleine kans dat u zwanger kunt worden.  Het 
is van belang dat het gebruik van passende 
voorbehoedsmiddelen wordt voortgezet na de 
behandeling. Endometriale ablatie mag niet worden 
gebruikt als u nog zwanger wilt worden.  Een 
zwangerschap na endometriale ablatie kan gevaarlijk zijn 
voor zowel u als de foetus.

Mocht u nog verdere vragen hebben, raadpleeg dan uw 
medisch specialist.
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Wat wordt er verstaan 
onder zware bloedingen?
Naar schatting heeft 1 op de 5 vrouwen last van zware 
bloedingen of menorragie. 1 Zware menstruatie heeft 
vaak een grote impact op het normale leven van 
een vrouw, waarbij het veelvuldig verwisselen van 
maandverband of tampons noodzakelijk is, activiteiten 
worden beperkt en kledingkeuze wordt beïnvloed om 
beschamende situaties te voorkomen.

Symptomen
Een gemiddelde menstruatie duurt tussen de 5 en 
7 dagen, maar vrouwen die last hebben van zware 
menstruatiebloedingen kunnen ook enkele of alle 
volgende symptomen ervaren:

	à Menstruatie die langer dan 7 dagen duurt

	à Veelvuldig verwisselen van sanitaire producten die 
al binnen enkele uren zijn doordrenkt

	à Angst en zorgen over mogelijke ongelukjes

	à Grote bloedklonters in het menstruatiebloed

	à Erge pijn of krampen

	à Uitgeput of vermoeid zijn

Behandelingen
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij zware 
menstruatie. Welke behandeling het meest geschikt is 
voor u hangt af van een aantal verschillende factoren: 
uw gezondheid, uw gezinsstatus, de hevigheid van 
de menstruatie en de impact daarvan op uw leven. 
Afhankelijk van deze factoren zijn er oplossingen 
mogelijk variërend van medicatie tot operatieve 
ingrepen, die tijdelijk of permanent kunnen zijn.

Eén van deze behandelingen is een endometriale 
ablatie met de LiNA Librata™, wat een minimaal 
invasieve ingreep is. Raadpleeg uw arts of behandeling 
met LiNA Librata™ een geschikte oplossing is voor u.

De LiNA Librata™ is een ingreep met endometriale ablatie 
die ervoor zorgt dat menstruatiebloedingen verminderen 
of in zijn geheel stoppen. Tijdens de kortdurende 
behandeling van 2 minuten met de LiNA Librata™ wordt 
er warmte aangebracht aan de baarmoederwand, die de 
bloedingen veroorzaakt.2 De ingreep zorgt dat de zware 
menstruatie op een doeltreffende manier hanteerbaar 
wordt.

Voordelen van de LiNA Librata™:

	à De thermische behandeling duurt 2 minuten

	à Geen incisies 

	à Geen ziekenhuisopname (meestal kunnen vrouwen 
direct na de ingreep naar huis)

	à Eenvoudige ingreep (weinig stappen)

Wat kunt u vóór de ingreep 
verwachten?
Voor aanvang van de ingreep bespreekt uw arts 
met u het soort verdoving dat zal worden gebruikt 
(bijv. lokale, intraveneuze of algehele verdoving).
Om de ingreep soepeler te laten verlopen, kunt 
u medicijnen voorgeschreven krijgen.

Stap 1 – het 
inbrengen
Uw arts zal door de 
baarmoederhals een kleine 
zachte ballonkatheter inbrengen 
in de baarmoeder. Incisies zijn 
niet nodig.

Stap 2 – de 
behandeling
De ballon wordt voorzichtig 
opgevuld met hete vloeistof 
en zo wordt de hele 
baarmoeder gevuld. De 
vloeistof wordt gedurende 
2 minuten gecirculeerd om 
de baarmoederwand te 
behandelen.

Stap 3 – de 
verwijdering
Na de behandeling laat de 
arts de ballon leeglopen en 
wordt deze verwijderd uit de 
baarmoeder.

Hoe werkt het?

Krijg controle met LiNA Librata™

Wat kunt u tijdens de ingreep 
verwachten?
 In sommige gevallen kan uw medisch specialist 
plaatselijke anesthesie (verdoving) gebruiken en 
uw baarmoederhals oprekken (verwijden) om 
het instrument in te brengen. U kunt tijdens de 
ingreep menstruatie-achtige krampen ervaren.


