Kosten en betaalwijze
Voor Nederlandse cliënten ontvangen wij een
overheidssubsidie voor de abortushulpverlening.
Het eigen risico bij de ziektekostenverzekeraar wordt
hierdoor niet aangesproken. Voor de plaatsing van
een spiraaltje of Implanon brengen wij wel kosten in
rekening. Cliënten van buiten Nederland moeten de
kosten van de abortusbehandeling zelf voldoen.

Bereikbaarheid
Onze kliniek is uitstekend bereikbaar per auto en het
openbaar vervoer, met de treinstations Haarlem en
Heemstede-Aerdenhout in de directe nabijheid.
Ook beschikken wij over gratis parkeerplaatsen op
eigen terrein.

Alle ins en outs vind je op onze
website

Over Beahuis &
Bloemenhovekliniek
Beahuis & Bloemenhovekliniek in
Heemstede is een van de eerste en
grotere abortusklinieken in Nederland.
Sinds 1971 bieden wij hoogwaardige
zorg voor zwangerschapsbeëindiging.
De gespecialiseerde tweedetrimesterbehandelingen voeren wij uit tot de
22e week van de zwangerschap.
Dankzij onze empathische werkwijze
en gespecialiseerde, hoogwaardige
medische en psychosociale
zorg melden zich jaarlijks
ruim 3.500 vrouwen uit
binnen- en buitenland
in onze kliniek.

Deze brochure geeft in het kort de belangrijkste
informatie over opname, zorg en behandeling in
Beahuis & Bloemenhovekliniek. Wil je meer weten over
specifieke onderwerpen of direct een afspraak maken,
bezoek dan onze website: www.bloemenhove.nl.
Hier vind je ook een introductiefilmpje, een route
beschrijving, hotelinformatie en nog veel meer. De
informatie is beschikbaar in het Nederlands, Duits,
Engels, Frans, Italiaans Pools en Spaans.

Ongewenst
zwanger?

Direct contact
Via de website kun je ook direct contact maken met
onze kliniek. Zelf een afspraak maken, evaluatie
formulieren, ruimte voor suggesties en ervaringen:
je vult het allemaal snel en eenvoudig in op een
digitaal formulier. Heb je toch nog vragen, dan
kun je ons voor algemene informatie
bellen op +31 23 528 98 90

In goede
handen

Wij bieden optimale zorg,
begrip en veiligheid
Bezoekadres:
Herenweg 211-215
2106 MJ Heemstede
Nederland
+31 23 528 98 90
Postadres:
Postbus 300
2100 AH Heemstede
Nederland

Behandeling

Vrouwen en meisjes die ongepland zwanger zijn,
staan voor een belangrijke keuze om de zwangerschap
te behouden of te beëindigen Het eerste waar zij
daarom bij Beahuis & Bloemenhovekliniek op kunnen
rekenen, is begrip en veiligheid. In een warme
atmosfeer, omringd met de beste medische zorg en
psychosociale begeleiding.

Voor een zwangerschap tot 9 weken bieden wij de
keuze tussen de abortuspil of zuigcurettage, met
een lichte narcose of plaatselijke verdoving.
Vanaf 13 weken vindt een instrumentele abortus
plaats. Beahuis & Bloemenhovekliniek voert
abortussen uit tot 22 weken. Daarnaast bieden wij
ook voorlichting over anticonceptie en verzorgen
desgewenst de plaatsing van een IUD (spiraaltje) of
Implanon (anticonceptiestaafje).

Consult en echo
Iedere opname begint met een consult en een echo
door de arts. Pas als wij overtuigd zijn van de
afgewogen en vrije keuze van de vrouw, leggen wij de
diverse behandelingsmethoden uit. Dit kan soms ook
betekenen: geen abortus, maar een verwijzing naar
een andere hulpverleningsinstelling. Vanaf 16 jaar
mogen meisjes zelfstandig beslissen voor een abortus.
Meisjes die jonger zijn en die hun ouders niet kunnen
inlichten, mogen contact opnemen met de kliniek.
Uiteraard hanteren wij de wettelijk verplichte
bedenktijd.

Verdoving
Tot 17 weken kan de zwangerschapsafbreking
worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of
een lichte narcose. Vanaf 18 weken zwangerschap
vindt de behandeling altijd onder lichte narcose
plaats. Dit is een veilige vorm van sedatie voor
mensen met een goede, normale gezondheid. Bij
eventuele gezondheidsproblemen en/of het gebruik
van medicijnen is het belangrijk dit voorafgaand aan
de behandeling te melden aan de arts.

Psychosociale begeleiding
Een veilig gevoel voor onze cliënten staat in
Beahuis & Bloemenhovekliniek altijd voorop. Een
zwangerschapsbeëindiging betekent voor iedere
vrouw een emotioneel traject. Daarom besteden wij
veel aandacht aan goede psychosociale begeleiding.
Uit de reacties van onze cliënten blijkt dat zij deze
persoonlijke, begripvolle benadering zeer hoog
waarderen.

Medische zorg
Beahuis & Bloemenhovekliniek is synoniem voor
hoogwaardige medische zorg rond een abortus.
Naast uitstekende vaktechnische kwaliteiten van
onze artsen, verpleegkundigen en overige
medewerkers, vergt dit ook een bijzondere attitude
van hen. Ons team begrijpt wat in de vrouwen
omgaat. De bijzondere atmosfeer die dit oplevert,
is voelbaar in onze kliniek en leidt tot optimale
zorg voor onze cliënten.

Nazorg
De zwangerschapsbeëindiging vindt plaats tijdens
een dagbehandeling. De nacontrole kan zowel in
onze kliniek plaatsvinden als door je eigen huisarts.
Die ontvangt van ons alle relevante medische
gegevens voor een zorgvuldig nazorgtraject.

Myriam (28)

“Wat me opviel was dat
er niet geoordeeld werd
en dat ik me veilig
voelde.”

Susan (21)

“De mensen die er werken
zijn zeer professioneel.
Je wordt heel goed verzorgd.”

