ONZE LOCATIES
De wet bepaalt dat elke vrouw, ook als ze minderjarig is,
autonoom en goed geïnformeerd mag beslissen of ze al
dan niet een abortus laat uitvoeren. Haar privacy wordt te
allen tijde gewaarborgd, ook tegenover ouders of voogden.

LUNA abortuscentrum Antwerpen
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 5 • 2060 Antwerpen
Voor afspraak bel: 03 226 25 25
LUNA abortuscentrum Gent
Lieven De Winnestraat 65/001 • 9000 Gent
Voor afspraak bel: 09 233 64 92

Tussen de eerste consultatie in het LUNA abortuscentrum
en de eigenlijke abortusingreep is er een wettelijk verplichte
wachttijd van 6 dagen (eenheid van plaats cfr. wet van
3 april 1990).

Het tijdig doorverwijzen naar een LUNA abortuscentrum
van een ongewild zwangere vrouw of iemand die nog
twijfels heeft, komt – ongeacht de uiteindelijke beslissing –
een optimale psychosociale en medische hulpverlening
ten goede.

Een vrouw kan onmiddellijk na een abortusingreep opnieuw
zwanger worden. Daarom wordt aangeraden om meteen na
de behandeling te starten met betrouwbare anticonceptie.

LUNA abortuscentrum Hasselt
Gouverneur Roppesingel 81 • 3500 Hasselt
Voor afspraak bel: 011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Prinses Stefanieplein 19 • 8400 Oostende
Voor afspraak bel: 059 80 57 11
Met het Nederlandstalige abortuscentrum dat onder de
koepel van de Vrije Universiteit Brussel opereert, is er een
intense en contractueel afgesproken samenwerking:
VUB-Dilemma - Brussel
Waversesteenweg 1055 • 1160 Brussel
Voor afspraak bel: 02 629 23 40

Interdisciplinaire
begeleiding bij
ongeplande zwangerschap
Uitvoering abortus tot 14 weken amenorroe
bij ongewenste zwangerschap
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Meer informatie?
info@abortus.be
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VERWIJZERS

DE PROCEDURE omvat minimaal 2 afspraken

De medicamenteuze abortus

Laat uw cliënt zo snel mogelijk een afspraak maken in een
LUNA centrum zelfs bij twijfel tussen behoud of afbreking.
Houd rekening met de verplichte wachttijd van 6 dagen,
die loopt vanaf de eerste consultatie in het LUNA centrum.
Geef de echo en/of de labo uitslag mee met uw cliënt.
Indien u het labo inschakelt: graag bepaling van hCG,
progesteron, bloedtype en rhesusfactor.

De eerste consultatie bestaat uit een gesprek met een
psychosociaal medewerker en een medisch onderzoek.
Tijdens het gesprek is er ruimte om alle bedenkingen, gevoelens en overwegingen aan bod te laten komen. Het
eventuele falen van de anticonceptie wordt besproken en
er wordt gezocht naar het best geschikte voorbehoedsmiddel voor de toekomst. Bestaande methodes van zwangerschapsafbreking worden uitgelegd.
Tijdens het medisch onderzoek wordt de duur van de
zwangerschap echografisch bepaald (abdominaal of vaginaal), de medische voorgeschiedenis doorgenomen en alle
medische vragen rond anticonceptie en abortusbehandeling beantwoord.
Bij twijfel omtrent de beslissing zijn bijkomende gesprekken mogelijk.

Bij deze behandeling wordt door middel van medicatie
een miskraam uitgelokt. Dit kan enkel bij prille zwangerschappen. De medicatie is niet via de apotheek verkrijgbaar. De medicamenteuze behandeling verloopt in twee
fasen:

Wij respecteren steeds de beslissing van de cliënt.
De wet bepaalt dat elke vrouw, ook als ze minderjarig is,
autonoom beslist over behoud of afbreking van de
zwangerschap. De privacy van elke cliënt wordt gewaarborgd, ook ten aanzien van haar partner, ouders of voogd.
Indien de cliënt aangesloten én in regel is bij een Belgisch
ziekenfonds, dient enkel het remgeld voor de begeleiding in
een LUNA abortuscentrum betaald te worden. Het remgeld
bedraagt slechts enkele euro.
Voor een vlotte administratieve en discrete afhandeling
brengt uw cliënt het volgende mee:
-

identiteitskaart
klevers van het ziekenfonds
bloedgroepkaart
eventueel echo en/of labo uitslag

De zwangerschapsafbreking zal afhankelijk van de
behandeling gebeuren in 1 of 2 afspraken: zuigcurettage
in 1 afspraak of medicamenteuze abortus in 2 afspraken.
Een controleafspraak zal na de behandeling volgen indien de arts dit wenselijk acht, maar iedereen blijft steeds
welkom voor medische of psychosociale vragen.

DE BEHANDELING

Fase 1 is de inname van mifepristone. Dit antihormoon
breekt de zwangerschap af doordat de werking van progesteron – dat de zwangerschap in stand houdt – wordt
geblokkeerd. De voorziene consultatietijd varieert van
een half uur tot een uur.
Fase 2 vindt 24 à 48 uur na de inname van mifepristone
plaats. Prostaglandinetabletten worden bij voorkeur vaginaal ingebracht maar kunnen ook buccaal of sublinguaal
(door smelting tussen tandvlees en de wang of onder de
tong) worden toegediend.
Prostaglandines doen de baarmoeder samentrekken en
veroorzaken het uitstoten van het vruchtzakje (meestal
binnen de 24 uur). Het verblijf in het LUNA centrum varieert tussen 3 à 4 uur.
De kans dat een zuigcurettage nodig is na een medicamenteuze behandeling is ongeveer 3 op 100. De medicamenteuze behandeling wordt toegepast tot 7 weken na de
bevruchting, wat overeenkomt met 9 weken amenorroe.

De zuigcurettage

KOSTPRIJS
De zuigcurettage is een medische ingreep waarbij de baarmoeder met een smal buisje wordt geaspireerd. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten en wordt in de LUNA
abortuscentra onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Een
behandeling onder volledige narcose kan enkel gebeuren
in een ziekenhuis.
De kans dat bij een zuigcurettage een nacurettage nodig is,
is ongeveer 1 op 100.
De zuigcurettage wordt toegepast tot 12 weken na de
bevruchting, wat overeenkomt met 14 weken amenorroe.
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De LUNA abortuscentra zijn door het RIZIV erkend, waardoor alle vrouwen die aangesloten én in regel zijn bij een
Belgisch ziekenfonds een beroep kunnen doen op een
derdebetalersregeling.
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