Behandeling

Anticonceptie
Met anticonceptie kunt u een zwangerschap voorkomen. Anticonceptiemiddelen noemen we ook
wel voorbehoedsmiddelen.
Het voorschrijven van voorbehoedsmiddelen gebeurt meestal door de huisarts. U kunt onder andere kiezen uit een condoom,
anticonceptiepil, spiraaltje (eventueel hormoonhoudend), prikpil, of een hormoonstaafje in de arm.
Er kunnen verschillende redenen zijn om een gynaecoloog te raadplegen over voorbehoedsmiddelen. Voorbeelden zijn:
problemen met het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje;
bijwerkingen van de voorbehoedsmiddelen;
het tegelijkertijd gebruiken van andere geneesmiddelen;
problemen met plaatsen of verwijderen van een hormoonstaafje in de arm;
sterilisatieverzoek.
Als u zeker weet dat u geen kinderen meer wilt krijgen, kunt u een sterilisatie overwegen. De gynaecoloog voert de ingreep uit bij de
vrouw; de uroloog doet dit bij de man.
Sterilisatie van de man (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sterilisatie-van-de-man-vasectomie)
Sterilisatie van de vrouw (laparoscopische sterilisatie)
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sterilisatie-van-de-vrouw-laparoscopische-sterilisatie)

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen
Gynaecologie en Verloskunde (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gynaecologie-en-verloskunde)
Urologie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/urologie)
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