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Wat u moet meenemen 
naar de kliniek

•   Geldig legitimatiebewijs 
(paspoort of identiteitsbewijs).

•   Uw verzekerings- of zorgpas 
(COA-pas). 
Als u niet in Nederland woont, 
betaalt u de kosten voor de 
behandeling zelf.

•   Geld, bankpas (Maestro), 
Mastercard of VISA-betaalkaart 
indien u de kosten voor de 
abortusbehandeling of de 
plaatsing van een spiraal moet 
betalen. Wij accepteren geen 
cheques.

•   Indien u medicatie gebruikt: 
een actueel medicatieover-
zicht (te verkrijgen bij uw 
apotheek).

•   Nachthemd of lang T-shirt, 
slippers (of sokken), schoon 
ondergoed (geen string), 
maandverband en evt. badjas 
of warme trui.

Indien in uw bezit:
•   Echogegevens
•   Bloedgroepkaart
•   Verwijsbrief van de (huis)arts.

Wij adviseren u kostbaarheden 
thuis te laten. Wel heeft u de 
beschikking over een afsluitbaar 
kastje in de uitrustkamer. 

(De kliniek is niet aansprakelijk 
voor eventuele vermissing).

U mag 1 begeleider meenemen.
Kinderen zijn niet toegestaan in 
de kliniek.

Belangrijke informatie voor de behandeling

Waar vindt u ons?

Locatie Roermond:
Bredeweg 239, 6043 GA Roermond

U vindt ons in Medisch Centrum Bredeweg, op 
etage -1 (tegenover GGZ). 

Te voet of met de (brom)� ets:
U kunt naar binnen via de hoofdingang (voor-
zijde aan de Bredeweg). Neem de lift of trap 
naar -1.

Met de auto:
U kunt parkeren op het parkeerterrein aan 
de Bredeweg, rechts van het gebouw (met 
slagboom). U krijgt een parkeerkaart uit de 
automaat en rijdt naar parkeerdek (-1) aan de 
achterzijde.
U kunt hier parkeren in de vakken en gebruik 
maken van de achteringang van de kliniek.
Bij vertrek krijgt u een gratis uitrijkaart bij de 
receptie.

Locatie Rotterdam:
Strevelsweg 700, 3083 AS Rotterdam

U vindt ons in Verzamelgebouw Zuid, op de 
2e etage, nr. 204.

De locatie is goed bereikbaar met metro en 
bus (station Zuidplein) en met de auto (A15 
en A29). Voor het gebouw zijn (betaald) par-
keervakken en is ruimte om � etsen te stallen.

Aanmelden
Bij aankomst meldt u zich bij onze receptie. 
Nadat u een vragenlijst heeft ingevuld, heeft 
u een gesprek en vooronderzoek. Met behulp 
van echogra� e wordt vastgesteld hoe lang u 
precies zwanger bent.
In het gesprek met de verpleegkundige 
kunt u ook uw keuze voor anticonceptie 
bespreken. Ook kan zij al uw andere vragen
beantwoorden. Soms is aanvullend bloed-
onderzoek nodig. Afhankelijk van de zwanger-
schapsduur variëren de behandelmethode en 
de observatietijd. Na de behandeling krijgt u 
antibiotica voorgeschreven.

Belangrijk bij sedatie:
Als de behandeling plaatsvindt onder sedatie 
(=slapen) moet uw maag leeg zijn. U mag:
-  6 uur voor de behandeling ABSOLUUT NIET 

eten!
-  2 uur voor de behandeling NIET drinken.

6 tot 2 uur van tevoren is alleen water, thee 
of ko�  e zonder melk toegestaan.

-  Medicatie: tot 1 uur voor de afspraak kunt 
u uw gebruikelijke medicatie innemen met 
een slok water. 
UITZONDERINGEN: Als u bloedverdunners of 
medicatie ten behoeve van diabetes mellitus 
(suikerziekte) gebruikt, neem dan vooraf 
contact met ons op om dit af te stemmen.

Na de sedatie mag u 24 uur géén voertuig
besturen of � etsen. Wij willen graag dat u 
onder begeleiding naar huis gaat. 

Nacontrole
Drie weken na de behandeling kunt zelf een 
zwangerschapstest uitvoeren en een afspraak 
maken voor een nacontrole bij Gynaikon 
Klinieken of bij uw eigen (huis)arts. 
Gaat u naar uw eigen arts, download dan het 
evaluatieformulier en laat dit door uw arts 
invullen en retourneren. Download het 
formulier op de website of klik hier >

Roermond: Hoofdingang achterzijde Rotterdam: Ingang

Annuleren?
Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen 
verzoeken we u dit minimaal 24 uur van 
tevoren telefonisch door te geven! 


