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Begeleiding bij het inleiden van een IUVD of zwangerschapsafbreking

Inleiding
De gynaecoloog heeft vastgesteld dat uw kindje is overleden of dat uw zwangerschap wordt 
afgebroken. U heeft misschien veel vragen. U heeft een informatiemap van uw gynaecoloog 
gekregen. Wij proberen u wat handvatten te geven in de moeilijke periode die voor u ligt.
In deze folder willen wij aangeven wat u van uw verblijf op de afdeling Verloskunde kunt en mag 
verwachten.
 
De dag van opname
Tijdens uw opname wordt u per dienst (van 8 uur) door een vaste verpleegkundige begeleid. De 
tijd van opname is meestal tussen 8.30 en 9.00 uur. Er zal met u gesproken worden over de 
bevalling en hoe u betrokken wilt worden bij de verzorging van uw kindje. Eventueel kan er een 
geboorteplan worden gemaakt. Tijdens de opname verblijft u op een éénpersoonskamer. Uw 
partner kan gedurende de gehele opname dag en nacht bij u zijn. 

De bevalling wordt door de gynaecoloog of klinisch verloskundige begeleid. Indien gewenst is 
het mogelijk uw eigen verloskundige te vragen om bij de bevalling aanwezig te zijn. 
De inleiding gebeurt meestal door middel van tabletten die vaginaal worden ingebracht (tenzij de 
gynaecoloog anders met u heeft afgesproken). Eventuele mogelijkheden voor pijnbestrijding 
kunnen met de gynaecoloog of klinisch verloskundige worden overlegd. 
Afhankelijk van de duur van uw zwangerschap kunt u kiezen om eigen kleertjes bij het kindje 
aan te doen of het kindje in een cape of doek te wikkelen. De verpleegkundige maakt foto’s van 
het kindje en natuurlijk kunt u ook zelf foto’s maken. Als het mogelijk is en u dit op prijs stelt, 
maken wij een voet- of handafdrukje voor u, een naambandje en proberen we een haarlokje te 
bewaren.
 
Na de bevalling wordt u in de gelegenheid gesteld om familie te ontvangen en heeft u de 
mogelijkheid om afscheid te nemen van uw kindje. Indien de situatie het toelaat en u dit wilt, 
kunt u al snel na de bevalling weer naar huis. 
Als u naar huis gaat krijgt u een afspraak bij de gynaecoloog mee. Het is ook mogelijk om een 
afspraak te maken met de verpleegkundigen die bij de bevalling waren. 
 
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Verloskunde via telefoonnummer: (079) 3462145.


