Verrichting plaatsen van de spiraal
Voorafgaand aan plaatsing van spiraal
De huisarts zal tijdens een consult met u bespreken of dit een wenselijke vorm van anticonceptie
voor u is. Ook zal beoordeeld worden of er aanvullend onderzoek gedaan moet worden, voordat de
spiraal geplaatst kan worden. In een aantal gevallen kan het zijn dat de huisarts besluit dat u
doorverwezen moet worden naar de gynaecoloog voor plaatsing van een spiraal.

Het plaatsen van de spiraal
De huisarts zal een speculum inbrengen en daarna met een sonde de diepte van de baarmoeder
bepalen. Dit kan soms wat pijnlijk zijn. Daarna wordt de spiraal ingebracht en worden de draadjes
op maat geknipt. Het plaatsen duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt soms een aanvraag mee voor
een controle echo 6 weken later bij de gynaecoloog.

Na het plaatsen
Na het inbrengen van de spiraal kunt u zich kort wat duizelig voelen, u kunt dan even blijven liggen.
Zodra u zich goed voelt mag u direct weer naar huis. De dagen erna kunt u soms wat pijn in de
onderbuik voelen (een soort menstruatiepijn). U kunt dan een pijnstiller (naproxen, brufen of
paracetamol) nemen. Indien de pijn heftiger dan een menstruatie is of u koorts krijgt, dan moet u
contact met de huisarts opnemen

Nacontrole
Na ongeveer 6 weken wordt er gecontroleerd of de spiraal goed zit. Dit gebeurt door middel van
onderzoek met het speculum of een controle echo bij de gyneacoloog. Pas daarna is anticonceptie
gewaarborgd. Tot die tijd dient u nog andere anticonceptie te gebruiken (bijvoorbeeld de pil
doorslikken of condooms gebruiken).
Het spiraaltje kan 5 jaar blijven zitten, tot dan is de anticonceptie gegarandeerd. U dient zelf na 5
jaar een afspraak te maken om te overleggen met uw huisarts of het spiraaltje vervangen moet
worden.
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