
ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK 

 

Chantalle Wagemans 

Verloskundigepraktijk Meerssen 

 



INHOUDSOPGAVE  

 Cijfers 

 NHG-Standaard 

 Informatie en doorontwikkeling 

 Groeiende hulpvraag  

 Huidig zorgaanbod 

 Motivatie patiënt  

 Verbeteringen voor de toekomst 

 Toekomstvisie 

 



CIJFERS 

 In Nederland 30.144 abortussen uitgevoerd in 2016   

Leeftijdscategorie 20-25 jaar: daling aantal abortussen 

Leeftijdscategorie 25-30 jaar: stijging aantal abortussen 
      Inspectie voor de Gezondheidszorg Jaarrapportage 2016 van de Wet afbreking zwangerschap (2018) 

 
        

 Plaatsing spiralen  

 +/- 3500 huisartsen  

 +/- 1000 gynaecologen  

 +/- 250 verloskundigen  
Titus Health Care (2018) 



NHG-STANDAARD 

 Deelname werkgroep KNOV 

 

 NHG –Standaard m.b.t. anticonceptie gewijzigd  

   Voorlichting aan vrouwen én mannen over 

   anticonceptiemethoden en advies bij keuze  

 

 Publicatie NHG-Standaard Anticonceptie 

 



INFORMATIE EN DOORONTWIKKELING  

 Op de website van de verloskundige praktijk veel 

informatie over anticonceptiemethoden en links 

voor doorverwijzingen  

 

 

 Vanuit affiniteit en groei binnen expertise 

doorontwikkeld naar trainer In vivo  
        

 Ervaren professionals begeleiden verloskundigen in 

het plaatsen van spiralen  

  



GROEIENDE HULPVRAAG  

 Afgelopen 3 jaar stijging in hulpvraag voor spiralen 

 Naast moeders ook kindloze (jonge) vrouwen 

 N.A.V. groeiende hulpvraag actie ondernomen: 

 

 Theoretische diepgang, aanschaf materialen, 
implementatie en documentatie 

 

  

 

 Contracten met zorgverzekeraars  

 Patiënt kan online afspraak maken 



HUIDIG ZORGAANBOD 

 Anticonceptie consult 

 

 Plaatsing spiraal (inclusief echo en 

evaluatiemoment)  

 

 Controle afspraak 6 weken na plaatsing 

 

 Spiraal verwijderen  

 

 Indien zwangerschap gewenst  

   een preconceptioneel consult 



MOTIVATIE PATIËNT  

 Counseling is voordeel 

 

 Voldoende tijd voor voorlichting  

 

 Vertrouwen belangrijk 

 

 Eerlijke informatievoorziening aan patiënt 

 

 Online afspraak werkt laagdrempelig 

 

 Mond-op-mond reclame  



VERBETERINGEN VOOR DE TOEKOMST 

 Samenwerking met andere zorgverleners (o.a. 

huisartsen, ziekenhuizen en externe instanties voor 

kwetsbare vrouwen bijv. RIAGG) 

 

 Goede voorlichting over voor- en nazorg  

 

 Duidelijke ketenaanpak rondom spiraal 

 

 Registratie rondom spiraal 



TOEKOMSTVISIE 

 Outreachend werken 

 

 Registratiesysteem voor alle zorgprofessionals 
(bijv. zoals in België en het aangepaste office 
systeem)  

 

 Bewustwording alle zorgprofessionals van hun rol 
in voorziening anticonceptie  

 

 Sterke ketenaanpak 

 

 Goede zorg voor vrouw, moeder en kind! 


