Abortus
Ongewenst zwanger
Bij een ongewenste zwangerschap kun je terecht bij abortuskliniek Vrouwen Medisch Centrum in Den Bosch.
Onze missie is voor alle vrouwen veilige en professionele abortushulpverlening aan te bieden, waarbij het
zelfbeschikkingsrecht van de vrouw centraal staat.
In de kliniek wordt abortushulpverlening en anticonceptiezorg voortkomend uit abortushulpverlening
aangeboden. Vanuit een persoonlijke benadering levert de kliniek zorg op een, vanuit cliënten perspectief,
hoog niveau. Er wordt gewerkt conform de Richtlijnen van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen
(NGvA) met uitsluitend NGvA geregistreerde artsen. De verpleegkundigen zijn geaccrediteerd op het gebied
van besluitvormingsgesprekken.
De kliniek biedt begeleiding m.b.t. psychosociale hulp, nazorg en eventuele verwijzing naar een andere
kliniek.
Preventieve zorg op het gebied van anticonceptie, seksuologie en Soa’s zal op hetzelfde adres worden
aangeboden door andere zorgaanbieders.

Behandelmethoden
Een zwangerschapsafbreking vindt in de kliniek plaats tot een zwangerschapsduur van 13 weken, gerekend
vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie.
Voorafgaand aan elke behandeling wordt er een echo gemaakt om de zwangerschapsduur vast te stellen.
Mocht je de medische vragenlijst reeds hebben ingevuld dan wordt deze doorgenomen met de arts. Daarna
heb je een intakegesprek met de verpleegkundige waarin jouw besluit tot afbreking van de zwangerschap
wordt besproken.

Overtijdbehandeling
Een overtijdbehandeling kan door middel van de abortuspil of een zuigcurettage en vindt plaats onder lokale
verdoving of onder algehele narcose. Er is sprake van een overtijdbehandeling als er een
zwangerschapsafbreking plaatsvindt waarbij de zwangerschapsduur niet verder is dan 6 weken en 2 dagen,
gerekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Voor een overtijdbehandeling is geen verwijsbrief
van een arts nodig. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken met de kliniek. Ook hoeft je geen 5 dagen
bedenktijd in acht te nemen.

Abortusbehandeling
Er is sprake van een abortusbehandeling bij een zwangerschapsduur die verder is dan 6 weken en 2 dagen.
Hiervoor heb je een verwijzing van een arts nodig en je moet de wettelijke bedenktijd van 5 dagen in
achtnemen. Er moet 5 dagen tussen de verwijzing en de behandeling zitten. De verwijzing kan van je huisarts,
de arts van de kliniek of een andere arts zijn.
Een abortusbehandeling kan door middel van de abortuspil of een zuigcurettage.
Een behandeling door middel van zuigcurettage vindt plaats onder lokale verdoving of onder algehele
narcose.

De abortuspil
De abortuspil kan tot een zwangerschapsduur van 9 weken gerekend vanaf de eerste dag van de laatste
menstruatie. De behandeling bestaat uit 2 delen. Het eerste deel vindt plaats in de kliniek waarbij de arts je
1 tablet (mifepriston) geeft, die de aanmaak van het hormoon wat de zwangerschap in stand houdt,
blokkeert. Soms kan je vaginaal bloedverlies en krampen krijgen, je zult echter altijd het tweede deel van de
behandeling moeten voortzetten. Dit tweede deel van de behandeling doe je thuis. 36-48 uur na inname van
de tablet mifepriston breng je zelf 4 tabletten (misoprostol) vaginaal in. Hierop gaat de baarmoeder
samentrekken en wordt het vruchtzakje uitgestoten. Dit gaat gepaard met bloedverlies en krampen. Het
bloedverlies daarna varieert sterk van enkele dagen tot aan (soms) de eerstvolgende menstruatie. Voor meer
informatie zie tevens onze folder “de abortuspil”.

De zuigcurettage
Een zuigcurettage in de kliniek kan tot een zwangerschapsduur van 13 weken gerekend vanaf de eerste dag
van de laatste menstruatie. Een zuigcurettage kan met een plaatselijke verdoving rond de baarmoedermond
en ook onder narcose. Bij een behandeling onder narcose dien je nuchter te zijn en mag je na de behandeling
zelf geen voertuig besturen.
Bij een zuigcurettage wordt een buisje (curette) via de baarmoedermond in de baarmoeder gebracht
waarmee deze wordt leeggezogen. De pijn tijdens de behandeling onder plaatselijke verdoving, die enige
minuten duurt, is vergelijkbaar met een flinke menstruatiepijn. Het bloedverlies direct na de behandeling is
over het algemeen weinig. Na enkele dagen kan het bloedverlies weer wat toenemen, eventueel met wat
stolsels. De duur van het bloedverlies varieert sterk, van enkele dagen tot aan (soms) de eerstvolgende
menstruatie.

Nacontrole
Na 4 weken doe je zelf een zwangerschapstest en maak je een nacontrole afspraak in de kliniek. De test krijg
je mee van de kliniek. De gebruiksaanwijzing van deze test vind je op de verpakking. Indien de test positief
is, neem je direct contact op met de kliniek.

Anonimiteit
De gehele procedure valt onder het medisch beroepsgeheim, wat inhoudt dat wij nooit zonder jouw
toestemming informatie geven over het verblijf in de kliniek. Ook de ziektekostenverzekeraar wordt niet op
de hoogte gebracht van de behandeling.

Kosten
Voor in Nederland woonachtige vrouwen wordt een zwangerschapsafbreking rechtstreeks vergoed door de
WLZ. Om aan te tonen dat je in Nederland woonachtig bent, dien je een geldig legitimatiebewijs en zorgpas
mee te nemen. Indien je niet beschikt over een zorgpas kan je ook een Uittreksel Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeente meenemen.
Indien je niet in Nederland woonachtig bent, kun je bij de kliniek informatie inwinnen over de kosten van een
zwangerschapsafbreking.

Klachten
Voor eventuele klachten is er een klachtenprocedure. Informatie hierover kan je op de website vinden.

Als je nog vragen hebt, kun je de kliniek bellen van maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 16.30u. Ook kun je
informatie teruglezen op onze website.
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