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Hulp bij ongewenste zwangerschap
(SENSE abortusspreekuur)
Vrouwen en meisjes die ongepland zwanger zijn,
staan voor de keuze om de zwangerschap te
behouden of te beëindigen. Bij het SENSE
abortusspreekuur is er begrip voor je situatie en
wordt je wens gerespecteerd. De zorg is goed en
veilig. Ook begeleiding bij besluitvorming en na
afloop is mogelijk.

Gesprek en besluitvorming
Tijdens het eerste gesprek hoort de arts graag je zorgen en wensen. Het gesprek vindt
plaats in een vertrouwde en veilige sfeer. De arts maakt een echo om te zien hoever je
precies zwanger bent. Daarna besluit je zelf of je de zwangerschap al dan niet wilt afbreken,
of dat je er nog langer over wilt nadenken. Wij respecteren jouw keuze. Wel vinden we het
belangrijk dat je een goede en zorgvuldig besluit neemt. Jij moet er immers verder mee.
Beslis dus niet overhaast.

Behandeling
Besluit je tot het afbreken van de zwangerschap, dan geeft de arts uitgebreide informatie
over de mogelijkheden. Tot 9 weken kun je kiezen tussen de abortuspil en een curettage.
Daarna adviseren wij alleen een curettage.
De abortuspil zorgt ervoor dat de zwangerschap afsterft en als een soort miskraam thuis
naar buiten komt.
Bij een curettage zuigt de gynaecoloog met een slangetje de zwangerschap weg uit de
baarmoeder. Dit gebeurt in het Flevoziekenhuis, vrijwel altijd onder narcose. Je merkt er zo
niets van.

Een moeilijke beslissing?
Het is niet gek als je het moeilijk vindt om te besluiten de zwangerschap af te breken. Onze
maatschappelijk werkers hebben veel ervaring met vrouwen en meisjes die over hun besluit
twijfelen. Dat is niets om je voor te schamen. Aarzel dus ook niet om een afspraak te maken
als nog twijfelt over al dan niet behoud of afbreken van de zwangerschap.
Uit de reacties van meisjes en vrouwen die naar ons maatschappelijk werk zijn verwezen,
blijkt dat zij deze persoonlijke, begripvolle benadering zeer waarderen.
Jonger dan 16 jaar?
Ben je ongewenst zwanger en jonger dan 16 jaar? Ook dan ben je welkom op ons
spreekuur. Wij vinden het belangrijk dat jonge meisjes steun van een volwassene krijgen.
Niet voor alle meisjes is steun van ouders mogelijk. De arts denkt dan met je mee en kan je
behandelen zonder toestemming van je ouders.

1-2

1517

Andere zorgen
De arts bespreekt ook met je hoe je een volgende ongewenste zwangerschap kunt
voorkomen. Denk dus zelf ook al na over anticonceptie (voorbehoedmiddelen) die je na
afloop wilt gebruiken of vragen die je hebt. Bespreek ook gerust zorgen over een opgelopen
SOA (seksueel overdragen aandoening). Onderzoek is mogelijk op onze poli. En ben je
ongewenst zwanger geworden na een ongewenst seksueel contact? Ook dat kun je gerust
bespreken. Het is niets om je voor te schamen. Het overkomt jou niet alleen.

Vergoeding
De basisverzekering vergoedt de behandeling voor het afbreken van een zwangerschap met
de abortuspil of door middel van een curettage in het Flevoziekenhuis. Je eigen risico wordt
niet aangesproken. Kies je na afloop voor het inbrengen van een spiraaltje als
voorbehoedmiddel, dan kan wel je eigen risico worden aangesproken. Bespreek dit met de
arts op de poli.

Anonieme behandeling
Artsen of andere medewerkers van de poli of het Flevoziekenhuis geven nooit zonder jouw
toestemming informatie over jouw behandeling aan je ouders, een partner of anderen. Ook
vragen wij toestemming om informatie aan je huisarts te sturen. Wil je dat niet, laat het ons
weten. Een anonieme behandeling is mogelijk.

Contactgegevens
SENSE abortusspreekuur
Boomgaardweg 4, Almere
Bereikbaarheid
Onze kliniek bevindt zich in het pand van de GGD aan de Boomgaardweg in Almere en is
uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Parkeren voor de deur is gratis
Direct contact
Zowel telefonisch als ook online is het mogelijk een afspraak te maken:
 Online afspraak maken: www.senseflevoland.nl
 Voor een afspraak bellen van maandag t/m vrijdag (8.00 – 17.00 uur):  088 0029910
SENSE abortusspreekuur
HULP BIJ ONGEWENSTE ZWANGERSCHAP
Wij hebben jarenlange ervaring en bieden hulp
bij ongewenste zwangerschap en
besluitvormingsproblematiek
Ook kunt u bij ons terecht voor:
 advies over voor anticonceptie om een ongewenste zwangerschap te voorkomen
 onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
 hulp en ondersteuning bij veilig vrijen
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