
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer  

Patiënten informatie over Abortuspil 
 
U heeft met uw behandelend arts besproken om te gaan starten met de “abortuspil”. De 
abortuspil bestaat uit een combinatie van tabletten, namelijk mifepriston (Mifegyn®) en 
misoprostol (Cytotec®), die op verschillende dagen moeten worden ingenomen. Deze 
combinatie kan gebruikt worden tot ongeveer 63 dagen na de eerste dag van de laatste 
menstruatie. Het eerste medicijn (mifepriston) zorgt er in de meeste gevallen voor dat de 
zwangerschap niet meer verder groeit. Het tweede medicijn (misoprostol) leidt tot een 
bloeding waarmee u de zwangerschap verliest. 
 
Misoprostol (Cytotec®) is niet officieel geregistreerd voor het beëindigen van de 
zwangerschap. Misoprostol (Cytotec®) is op de markt gebracht als medicijn tegen 
maagklachten en is hiervoor geregistreerd. Dit betekent niet dat dit medicijn moet 
worden ontraden als middel om een zwangerschapsafbreking op gang te brengen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is afdoende vast komen te staan dat misoprostol, in 
combinatie met mifepriston, zeer effectief en veilig is om een abortus op gang te 
brengen. Het succespercentage neemt af met een toegenomen zwangerschapsduur. 
 
Bijwerkingen 
De medicatie heeft nauwelijks tot geen bijwerkingen. In zeldzame gevallen ontstaat 
huiduitslag. Soms gaat gebruik gepaard met: 
 
• Diarree 
• Misselijkheid 
• Buikpijn 
• Rillen 
• Koorts van 38°C tot 40°C 
• Hoofdpijn 
• Duizeligheid 
 
Behandeling 
 

Start mifepriston Datum Dosis 

  1 x tablet van 200 mg 

Start misoprostol Datum  

  4 x tablet van 200 µg 

 
Om de abortus op gang te brengen krijgt u op de polikliniek 1 tablet van 200 mg 
mifepriston, om met water in te nemen, en een recept voor 4 tabletten misoprostol, 
welke u bij uw eigen apotheek ophaalt; deze 4 worden 24 – 48 uur later met water 
ingenomen of vaginaal ingebracht. Uiteraard kunt u ook starten op een later voor u 
gelegen moment. 
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Het kan enige tijd duren voordat de medicijnen gaan werken en de baarmoedermond 
open gaat. Dit gaat gepaard met buikkrampen, maar het betekent niet dat u de hele tijd 
buikkrampen heeft. U kunt bij pijn eventueel 4 x daags 1000 mg paracetamol en/of 3 x 
daags 250 mg naproxen innemen. Over het algemeen komt de miskraam binnen 24 uur 
na het inbrengen van de tabletten op gang. Het duurt vaak niet langer dan 48 uur. 
 
Wanneer neemt u contact op met de polikliniek 
  

 Bij aanhoudend ruim bloedverlies. 

 Bij temperatuur boven de 38.5 °C.   

 Bij pijn die niet te dragen is ondanks het gebruik van paracetamol of naproxen. 

De polikliniek gynaecologie is te bereiken tijdens kantooruren op nummer 079-3462589 
(keuze 2). In het weekend en avond kunt u contact opnemen met het algemene nummer 
van het ziekenhuis 079-3462626 en vragen naar de dienstdoende spoedeisende 
hulparts.   
Als er na 48 uur nog geen bloeding heeft plaatsgevonden neemt u tijdens kantooruren 
contact op met de polikliniek gynaecologie om de controle afspraak te vervroegen.   
 
Controle afspraak  
Wanneer de abortus op gang is gekomen na de behandeling met medicatie zal er na 2 
weken een controle afspraak worden gepland. Indien nodig zal worden gekeken of de 
abortus volledig is geweest. In 2-10% van de gevallen is alsnog een curettage nodig 
wegens een achterblijvende rest van de zwangerschap, een nog bestaande 
zwangerschap of bij ernstig bloedverlies. Bij een mislukking van de behandeling is 
curettage nodig omdat het gebruik van deze stoffen kan leiden tot afwijkingen bij de 
vrucht. Het is belangrijk dat u voor deze controle langs komt. 
 
Na de behandeling  
Na een behandeling met medicatie komt uw eerstvolgende menstruatie meestal na 6-8 
weken op gang.   
 
Vragen  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie. De polikliniek is 
bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur op telefoonnummer 079-
3462589 (keuze 2). U kunt uw vragen ook stellen aan uw behandelend arts op de 
polikliniek. 
 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder laat 
dit ons dan weten. 
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