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Beschrijving  

De patiënt wordt geadviseerd 3 weken na de behandeling voor nacontrole te komen en kan hiervoor 
terecht bij Gynaikon Klinieken en eventueel ook bij haar eigen huisarts. Als handreiking voor het 
uitvoeren van de nacontrole door de huisarts hierbij een protocol. 
 

- Indien de patiënt de ontslagbrief van Gynaikon Klinieken aan de huisarts heeft 
verstrekt: 

1. Lees, ter voorbereiding op de nacontrole, de brief van Gynaikon Klinieken door. 
 
2. Stel de patiënt op haar gemak en vraag hoe het sinds de behandeling is verlopen.  
 
3. Stel de patiënt de vragen die staan opgenomen op het Nacontroleformulier van 

Gynaikon Klinieken (downloaden via: https://www.gynaikonklinieken.nl/professionals) 
en noteer de antwoorden op het formulier. 
- Indien patiënt problemen met de verwerking ervaart: 

o Vraag of de patiënt in haar omgeving mensen heeft waarmee ze over haar 
problemen kan praten. 

o Vraag of de patiënt behoefte heeft om met andere mensen over haar beslissing 
of behandeling te praten en of zij verwezen wil worden voor hulp bij haar 
verwerking van de zwangerschapsafbreking. 

o Verwijs zo nodig voor professionele ondersteuning. 
 

4. Voer een zwangerschapstest uit  
 
5. Concludeer of het beloop bij de patiënt normaal of afwijkend is en raadpleeg de arts bij: 

- Indien positieve zwangerschapstest na instrumentele behandeling en zwangerschap 
was > 6 weken: 
o Wel klachten: Verwijs naar Gynaikon Klinieken voor echo. 
o Geen klachten: adviseer om een zwangerschapstest na 1 á 2 weken te 

herhalen en plan eventueel een vervolgafspraak in. 
- Indien positieve zwangerschapstest na instrumentele behandeling en zwangerschap 

was < 6 weken: 
o Verwijs naar Gynaikon Klinieken voor echo. 

- Indien positieve zwangerschapstest na medicamenteuze behandeling (abortuspil):  
o Verwijs naar Gynaikon Klinieken voor echo. 

- Indien een echo is gedaan door de huisarts of een andere hulpverlener en er is 
twijfel t.a.v. de echoscopische bevindingen:  
o Verwijs naar Gynaikon Klinieken. 
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6. Vraag de patiënt over anticonceptie gebruik (zie hiervoor NHG-standaard 
Anticonceptie). 
 

7. Vraag of de patiënt nog vragen heeft, beantwoord deze en sluit het gesprek af. 
 

8. Noteer de bevindingen en stuur het nacontroleformulier via ZivverVeilig naar 
info@gynaikon.nl 

 


