Labyrint

Centrum voor zwangerschapsonderbreking
Hulp bij ongeplande of ongewenste zwangerschap
Informatie voor patiënten
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Het labyrint symboliseert de innerlijke reis van elke mens naar het centrum.
Maar een labyrint heeft in tegenstelling tot een doolhof geen doodlopende weg.
Je komt altijd in het midden terecht en hoeft niet bang te zijn om te verdwalen.

Doelstellingen
Labyrint is een centrum binnen het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, site
Sint-Erasmus. Het biedt een medische en psycho-sociale begeleiding bij
ongeplande zwangerschap. Dit kan leiden tot onderbreking als de zwangerschap
ongewenst is, maar labyrint zorgt tevens voor hulpverlening bij het voortzetten
van de zwangerschap.

Werking
De medische begeleiding is in handen van een aantal gynaecologen. De sociaal
verpleegkundige zorgt voor de psychosociale counseling. Dit alles verloopt in
enkele fasen en steeds op afspraak:
>> Een raadpleging bij een gynaecoloog van het centrum. Deze arts zal
via een echografie de juiste zwangerschapsduur bepalen en je reeds
informatie verstrekken over de mogelijke methoden om de zwangerschap te
onderbreken.
>> Een gesprek met de sociaal verpleegkundige waarbij je alle ruimte hebt
om je twijfels, vragen en problemen voor te leggen betreffende het al
dan niet uitdragen van de zwangerschap. Meerdere gesprekken zijn
mogelijk. Er wordt eveneens informatie gegeven over mogelijk veilig
aniticonceptiegebruik om een ongewenste zwangerschap in de toekomst te
vermijden. Dit gesprek kan, indien wenselijk, ook ’s avonds gepland worden.
De zwangerschapsonderbreking kan, afhankelijk van de zwangerschapsduur,
gebeuren met de abortuspil, waarbij een aantal raadplegingen noodzakelijk zijn,
of via een ingreep onder algemene narcose, waarbij je verblijf in het ziekenhuis
ongeveer een halve dag zal duren.
Ongeveer twee weken nadien wordt een controle voorzien, waarbij de
definitieve keuze van anticonceptie wordt bepaald en gestart. Eventuele
medische of psychosociale problemen zijn bespreekbaar.

Labyrint↕3

Termijn
Wettelijk gezien dient een zwangerschapsonderbreking te gebeuren voor het
einde van de twaalfde week na de bevruchting (ongeveer veertien weken na
de eerste dag van je laatste menstruatie). De abortuspil kan genomen worden
binnen de acht weken na de eerste dag van je laatste menstruatie.

Tolk
Anderstaligen verzoeken wij een tolk mee te brengen. Dit zal bijdragen tot
een vlotter verloop van je behandeling. Indien dit onmogelijk blijkt, kan je ons
hiervan verwittigen zodat wij kunnen proberen zorgen voor een tolk.

Annulering
Indien je om bepaalde redenen een afspraak niet kan nakomen, gelieve ons dan
telefonisch te verwittigen.

Tot slot
De hele behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim. Er wordt geen
informatie vrijgegeven aan derden.

Bereikbaarheid
>> Vanop de Antwerpse Ring: afrit drie Borgerhout (het ziekenhuis ligt net
buiten de ring).
>> Vanop de E34/E313: afrit 17 Borgerhout (links op de Singel en dan tweede
lichten links).
>> Met bus 420 en 423 (stoppen aan de voorkant), 20 (stopt aan de achterkant).
>> Met tram 24 (stopt in de buurt). Meer info op ‘delijn.be’.
>> Met de trein tot in Antwerpen-Berchem (20- tal minuten te voet).

03 270 83 02
info@labyrint-zna.be
www.labyrint-zna.be
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Contactgegevens
Labyrint - ZNA Sint-Erasmus
Luitenant Lippenslaan 55
2140 Borgerhout

