
Informatiebrief voor patiënten 
 
 

PLAATSING SPIRAAL 
 
U heeft gekozen voor de plaatsing van een spiraal, bijvoorbeeld de Mirena. Dit briefje geeft informatie 
over de procedure, de kosten en wanneer u contact moet opnemen. 
 
Plannen van de afspraak: 

• Plaatsing/vervanging van het spiraal gebeurt alleen na akkoord van de arts. Maak daarom eerst 

een gewone afspraak op het spreekuur van de arts. 

• Als u de afspraak voor het plaatsen van het spiraal maakt, vertel dan de reden van uw afspraak 

aan de assistente. Zij zorgt dan voor extra tijd en assistentie in de behandelkamer. 

• Plan de afspraak voor het plaatsen van het spiraal bij voorkeur op dag 1-5 van uw menstruatie. 

Dat geeft zekerheid dat u niet zwanger bent, het inbrengen gaat makkelijker en het spiraal geeft 

direct bescherming tegen zwangerschap.  

• Meestal kunt u na de plaatsing direct naar huis. U kunt nog wel even last hebben van menstruatie-

achtige buik-/rugpijn.  

 
Het recept:  

• De arts schrijft een recept voor het spiraal uit, eventueel aangevuld met een pijnstiller die u een 

uur voor de ingreep kunt innemen (dit wordt op het spreekuur met u besproken). 

• Het recept gaat naar de apotheek van uw voorkeur. Voorafgaand aan de plaatsing haalt u het 

spiraal daar zelf af. Hieraan zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw verzekeraar is dit volledig 

voor eigen rekening, danwel gaat dit af van uw eigen risico. De geschatte kosten van een Mirena-

spiraal zijn 

160 euro, vraag dit zelf na bij uw verzekeraar/ apotheek.  
 
Van belang vóór het plaatsen: 

• Als u overgevoelig bent voor jodium, meldt dit dan vooraf aan ons. 

• Bij twijfel over een mogelijke zwangerschap kunt u op de ochtend vóór het plaatsen van het 

spiraal een zwangerschapstest doen en deze twijfel bespreken met de arts, ook als de uitslag 

negatief is. 

 
Plaatsen spiraal en plannen controleafspraak: 

• U wordt verzocht te gaan liggen met de benen in beensteunen. 

• Eerst zal inwendig onderzoek plaatsvinden. Als er afwijkingen gevonden worden kan het zijn dat 

de procedure uitgesteld moet worden. Alternatief is op het spreekuur een aparte afspraak te 

plannen voor inwendig onderzoek. 

• De plaatsing van het spiraaltje kan wat pijnlijk zijn, vaak duurt dit maar kort.  

• Na de plaatsing kunt u een wat zeurend gevoel in de onderbuik krijgen, zoals bij een 

menstruatiepijn. 

• Na 6 weken moet er een controle plaatsvinden. Direct na plaatsing van het spiraal kunt u bij de 

balie een afspraak maken voor het spreekuur van de arts. 

 
Wanneer moet u contact opnemen? 

• Als u hevig bloedt na plaatsing en/of stolsels verliest. Het kan zijn dat het spiraal niet goed is 

geplaatst. Ook kunt u het spiraal met een stolsel verliezen. 

• Als u hevige pijn in de onderbuik krijgt, ook als het spiraal al langer geleden geplaatst is. 

• Als u denkt dat de spiraal niet goed zit. Dit kunt u zelf niet altijd goed voelen. Maar als u de 

draadjes voelt, kan het zijn dat het T-stukje van het spiraal zich niet volledig in de baarmoeder 

bevindt. 

 
Hoelang is het spiraaltje werkzaam? 
De werkingsduur wisselt per indicatie en per soort spiraal, vraag dit na bij uw arts. 

 


