
De zuigcurettage



De zuigcurettage
Een zwangerschapsafbreking door middel van een zuigcurettage vindt in onze kliniek 
plaats tot een zwangerschapsduur van 13 weken. Voorafgaand aan elke behandeling wordt 
er een echo gemaakt om de exacte zwangerschapsduur vast te stellen.

 Besluitvormingsgesprek  
Om tot een weloverwogen keuze te 
komen is de eerste stap het besluitvor
mingsgesprek. In dit gesprek (intake)  
worden met de verpleegkundige en/of 
arts uw medische  gegevens  doorgeno
men en wordt het besluit tot afbreking 
van de zwangerschap besproken. Tevens 
krijgt u uitleg over de zuigcurettage.

Het is belangrijk dat vrouwen een goede 
keuze maken over anticonceptie na een 
abortus. Een persoonlijk anticonceptie 
advies maakt deel uit van het besluitvor
mingsgesprek.

Om een zuigcurettage uit te kunnen uit
voeren zal de zwangerschap voldoende 
zichtbaar moeten zijn bij het echo onder

 
zoek. U heeft bij ons de keuze uit ver
schillende mogelijkheden van pijnstilling, 
namelijk een zuigcurettage
•   met een lokale verdoving of 
•  onder algehele narcose of
•  met extra pijnstilling.

  Voorbehandeling (primen)
Voorafgaand aan de behandeling krijgt u 
van onze arts 2 tabletten uitgereikt om 
in te nemen. Deze tabletten hebben een 
inwerktijd van minimaal 1 uur en zorgen 
ervoor dat de baarmoedermond zacht en 
soepel wordt. Hierdoor zal de zuigcuret
tage vlotter verlopen.

  Zuigcurettage met lokale 
verdoving

Bij een zuigcurettage met lokale verdo
ving wordt eerst de baarmoedermond 
plaatselijk verdoofd. Daarna  wordt  er 
een buisje (curette) via de baarmoeder
mond in de baarmoeder gebracht waar
mee deze wordt leeggezogen. De pijn bij 
een behandeling met lokale verdoving is 
vergelijkbaar met een flinke menstruatie 
kramp of weeën die een aantal minuten 
aanhouden.



Ongeacht de keuze van verdoving krijgt u 
op de dag van behandeling preventieve 
pijnstilling in de kliniek en bespreekt onze 
arts welke pijnstilling u thuis mag nemen.

   Zuigcurettage onder algehele 
narcose

Wanneer u de zuigcurettage onder alge
hele narcose laat uitvoeren, gaat u even 
kort slapen en zult u niets merken van de 
behandeling. Om behandeld te kunnen 
worden onder algehele narcose willen 
onze artsen u vooraf  screenen.  Tijdens  
dit preoperatief onderzoek (echo) en 
gesprek worden de narcosevoorschriften 
met u doorgenomen.

   Zuigcurettage met extra 
pijnstilling

De zuigcurettage met extra pijnstilling is 
gelijk aan die met algehele narcose met 
het enige verschil dat u niet gaat slapen 

tijdens de behandeling maar extra pijn
stilling krijgt toegediend.  Ook  wanneer 
u kiest voor een zuigcurettage met extra 
pijnstilling willen onze artsen u vooraf 
screenen tijdens en worden de voor
schriften met u doorgenomen.

  Verblijfsduur in de kliniek
Onze zorgprofessionals vinden kwaliteit 
en persoonlijke aandacht voor de vrouw 
erg belangrijk. Van het tijdstip van uw 
afspraak tot het moment dat u naar huis 
mag, neemt een zuigcurettage tijd in 
beslag:
•   met lokale verdoving ongeveer 2  2,5 uur
•   voor een behandeling onder algehele 

narcose bent u ongeveer 3,5  4 uur bij 
ons in de kliniek

•   en na een behandeling met alleen extra 
pijnstilling mag u na een uur of 3 weer 
naar huis.   

Zorg voor de vrouw  
staat centraal.  
Voor, tijdens en ná  
de behandeling.



 Na de behandeling
Na de behandeling verblijft u nog een 
tijdje op de rustkamer. Het bloedverlies 
direct na de behandeling is over het alge
meen weinig. Na enkele dagen kan het 
bloedverlies weer wat toenemen, even
tueel met wat stolsels. De duur van het 
bloedverlies varieert sterk, van enkele 
dagen tot aan (soms) de eerstvolgende 
menstruatie.

 De nacontrole
Minimaal 4 weken nadat u in onze kliniek 
bent behandeld, doet u de zwanger
schapstest die van u ons heeft meege
kregen. Het kan voorkomen dat u nog 
een zwak positieve zwangerschapstest 
heeft. Dit komt doordat het zwanger
schapshormoon nog licht aanwezig is in 
de urine. Is dat bij u het geval? Dan advi
seren wij u om 1 week later opnieuw een 
zwangerschapstest uit te voeren. Bij een 

(blijvend) positieve zwangerschapstest 
of aanhoudende zwangerschapsver
schijnselen neemt u contact op met onze 
kliniek. Als er een spiraal na de curet
tage is geplaatst, adviseren wij u om  
na 6  8 weken een afspraak bij ons te  
maken voor een controle echo.

   De verwerking van een abortus
Een abortus is een gebeurtenis die aller
lei emoties kan oproepen. Hierbij kan 
het helpen als u dit met een vertrouwd 
persoon kunt delen. Voor psychologi
sche ondersteuning kunt u, indien u dat 
wenst, een afspraak maken met één van 
onze artsen voor een verwerkingsge
sprek bij ons in de kliniek. Of neemt u 
contact op met uw huisarts of met het 
FIOM (www.FIOM.nl).



Tenslotte

 
 Algemeen

Stimezo Zwolle werkt met NGvA geregistreerde abortusartsen, NVOG geregistreerde 
gynaecologen, NVA geregistreerde anesthesiologen en V&VN geregistreerde abortus
verpleegkundigen. 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 vrij
dag van 8:15  12:15 uur. Ons telefoonnummer is 038 4217000. Ook kunt u gebruik maken 
van het contactformulier www.stimezozwolle.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 een zuigcurettage met lokale verdoving. Op woensdag 
vinden de zuigcurettages plaats onder algehele narcose en/of met extra pijnstilling.  
Zie ook www.stimezozwolle.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@stimezozwolle.nl
www.stimezozwolle.nl


