De abortuspil

De abortuspil
De artsen van Stimezo Zwolle zorgen ervoor dat op medisch verantwoorde wijze een
zwangerschap wordt afgebroken. Zij worden daarbij ondersteund door vakbekwaam
medisch team. Het is mogelijk om een zwangerschap af te breken met de abortuspil
tot een maximale zwangerschapsduur van 9 weken. Voordat de abortuspil kan worden
geadviseerd wordt er een echo gemaakt om de exacte zwangerschapsduur vast te stellen.
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Algemeen
Stimezo Zwolle werkt met NGvA geregistreerde abortusartsen, NVOG geregistreerde
gynaecologen, NVA geregistreerde anesthesiologen en V&VN geregistreerde abortusverpleegkundigen. Alle behandelingen worden professioneel en veilig uitgevoerd de conform het wettelijk kader en volgens de geldende richtlijnen.

Anonimiteit
De gehele procedure valt onder het medisch beroepsgeheim en de wet op de privacy. Dat
betekent dat wij nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vrouw informatie
geven aan derden over haar verblijf in de kliniek. Ook de ziektekosten verzekeraar of de
huisarts wordt niet door ons op de hoogte gebracht.

Afspraak maken?
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8:15 - 16:15 uur en op vrijdag van 8:15 - 12:15 uur. Ons telefoonnummer is 038 4217000. Ook kunt u gebruik maken
van het contactformulier www.stimezo-zwolle.nl/contact. Of kunt u uw vragen kenbaar
maken door met ons te chatten.

Onze behandeldagen?
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt bij ons terecht voor het afbreken van een zwangerschap door middel van de abortuspil.
Zie ook www.stimezo-zwolle.nl/abortus/openingstijden.

	Meer informatie?
Kijk op onze website
www.stimezo-zwolle.nl

Betrokken en professionele
ondersteuning bij een
ongewenste zwangerschap

Stimezo-Zwolle
Oosterlaan 14
8011 GC Zwolle
T 038 4217000
vragen@stimezo-zwolle.nl
www.stimezo-zwolle.nl

