Informatie voor cliënte
AFSPRAAKBUREAU
+31(0) 23 528 98 90
www.bloemenhove.nl

Het maken van een afspraak
U kunt ons afspraakbureau bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Ook kunt u een
afspraak maken via onze website www.bloemenhove.nl. Indien u medicijnen gebruikt of een
medische bijzonderheid heeft, is het belangrijk dat u dit meldt bij het maken van de afspraak.
Vanaf 16 dagen ‘overtijd’ geldt een wettelijke bedenktijd van 5 dagen.

Uw verblijf in de kliniek
Bij aankomst meldt u zich bij de receptie. Nadat u een vragenlijst heeft ingevuld, heeft u een
gesprek en vooronderzoek bij één van onze artsen. Met behulp van echografie stelt de arts vast
hoe lang u precies zwanger bent. Vervolgens roept een verpleegkundige u op. Zij kan al uw
vragen beantwoorden. Soms is aanvullend bloedonderzoek nodig.

BELANGRIJK
Na een ingreep onder sedatie
en na een ingreep vanaf 13
weken, mag u gedurende
24 uur niet actief aan het
verkeer deelnemen.

Afhankelijk van de zwangerschapsduur variëren de behandelmethode en de observatietijd. U krijgt
antibiotica tegen infecties voorgeschreven. Tot 15 weken zwangerschap kan aansluitend aan de
behandeling een spiraaltje worden geplaatst. Drie weken later komt u naar de kliniek voor een
nacontrole. U mag hiervoor ook naar uw eigen huisarts of gynaecoloog gaan. De ontslagbrief
voor uw arts geven wij aan u mee.

Tot en met 17 weken
Tot 8 weken kunt u kiezen voor een medicamenteuze behandeling (“abortuspil”) of een instrumen
tele behandeling (zuigcurettage). Na 8 weken is alleen een instrumentele ingreep mogelijk.

KOSTEN
Als u in Nederland woont,
hoeft u niet voor de
behandeling te betalen. Aan
het plaatsen van een spiraaltje
zijn wel kosten verbonden. Als
u niet (officieel) in Nederland
woont, betaalt u de kosten
van de behandeling zelf.
Actuele prijzen zijn telefonisch
bij ons afspraakbureau op
te vragen.

Bij de medicamenteuze behandeling krijgt u in de kliniek de “abortuspil” te slikken. Twee dagen
later moet u thuis 4 tabletten (prostaglandine) nemen, die ervoor zorgen dat de baarmoeder
samentrekt en de zwangerschap wordt afgestoten. Deze dag moet er een volwassene bij u zijn die
op de hoogte is van de abortus.
De instrumentele ingreep wordt in dagbehandeling gedaan. In de loop van de (na)middag mag u
weer naar huis. De ingreep wordt uitgevoerd onder sedatie of met plaatselijke verdoving.
De keuze is in principe aan u.

Vanaf 18 weken
Zwangerschapsafbreking vanaf 18 weken vindt altijd plaats onder sedatie. De ingreep vergt een
langere periode van voorbereiding met medicijnen (prostaglandine). U mag in de loop van de
namiddag of avond weer naar huis.
Meer informatie over de behandelmethoden, mogelijke complicaties en het verblijf leest u op
onze website www.bloemenhove.nl.

Wat u meebrengt
•
•
•
•
•
•
•

Paspoort of identiteitskaart
Verzekeringspas of polis van de ziektekostenverzekering
Verwijsbrief van uw arts waaruit de 5 dagen bedenktijd blijkt
Laatste echografie, indien in uw bezit
Bloedgroepkaart, indien u deze heeft
Medicijnen die u gebruikt
Nachthemd of lang T-shirt, slippers of sokken, extra ondergoed, badjas, maandverband
en toiletartikelen.
• Spiraaltje, indien u deze aansluitend aan de behandeling wilt laten plaatsen.
Laat kostbaarheden bij voorkeur thuis. Wel heeft u de beschikking over een afsluitbaar kastje
op de verpleegafdeling.

Reis en verblijf
De kliniek is geopend vanaf 7.45 uur. Op onze website www.bloemenhove.nl staan
routebeschrijvingen per auto, trein en bus.
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