
 
 
Ik wil een spiraaltje laten plaatsen, hoe gaat dat? 
 
Voordat de huisarts het spiraaltje plaatst: 
 Denk je er over om een spiraal te laten plaatsen, lees dit dan even goed door en 

maak een afspraak met je huisarts om samen te kijken of dit voor u een goede 
keus is. 

 De huisarts plaatst het spiraaltje meestal tijdens of vlak na je ongesteldheid 
(tussen de 1e en 7e dag vanaf het begin van je ongesteldheid). Je bent dan 
zeker niet zwanger. En het spiraaltje beschermt ook meteen tegen 
zwangerschap.  

 Als je het spiraaltje op een andere dag laat plaatsen: 
o dan moet je misschien eerst een zwangerschapstest doen om zeker te 

weten dat je niet zwanger bent. 
 Je kunt 1 uur voor het plaatsen een pijnstiller slikken. Dit kan pijn tijdens en 

na het plaatsen minder maken. Slik bijvoorbeeld 
o paracetamol : 2 tabletten van 500 milligram 
o of naproxen : 1 tablet van 500 milligram (of 2 tabletten van 220milligram) 

 Zeg het tegen de huisarts als je een soa zou kunnen hebben. De huisarts 
vraagt er meestal ook naar. Soms is een test en/of behandeling nodig. Als je een 
soa hebt tijdens het plaatsen kun je een ontsteking bij je eierstokken krijgen. 

 Je krijgt van de huisarts een recept voor het spiraal, je kan de spiraal ophalen bij 
de apotheek. Neem de spiraal mee naar het spreekuur zodat de huisarts hem 
kan plaatsen. 

 
Tijdens het plaatsen: 
 Je gaat liggen met je benen wijd. De huisarts voelt bij je van binnen hoe je 

baarmoeder ligt. 
 Daarna doet de huisarts een eendenbek (speculum) in je vagina. Dit is van 

plastic en lijkt op de kop van een eend. Hiermee kan de huisarts je vagina een 
beetje openen en naar je baarmoedermond kijken. Het inbrengen van een 
eendenbek kan raar voelen, maar doet geen pijn.  

 De huisarts pakt je baarmoeder vast met een tangetje. Daarna meet de huisarts 
de lengte van je baarmoeder met een dun stokje. Dit kan pijn doen. Het lijkt op 
de pijn bij ongesteldheid. Meestal gaat de pijn ook snel weer weg. 

 Dan schuift de huisarts voorzichtig het spiraaltje erin. Dit kan ook weer pijn doen. 
 De huisarts knipt de draadjes af. Dit voel je niet. 
 De huisarts haalt de eendenbek weer weg.  
 
Meteen na het plaatsen: 
 Je kunt na het plaatsen nog lichte pijn in je onderbuik hebben. Als je van tevoren 

een pijnstiller hebt geslikt helpt die nog een paar uur. Zo nodig kun je (nog) een 
pijnstiller slikken na het plaatsen.    

 Sommige vrouwen voelen zich duizelig en moeten nog even blijven liggen. 
 Andere vrouwen hebben nergens last van.  
 Wanneer je je weer goed voelt, kun je direct naar huis. Doe het die dag verder 

rustig aan. 
 Een warme kruik op je buik kan ook helpen tegen de pijn. 



Controle bij het spiraaltje 
Na plaatsen van het spiraaltje is er een kleine kans dat het spiraaltje niet goed blijft 
zitten. Maak daarom na 6 weken een afspraak voor controle. 
De huisarts kijkt of het spiraaltje nog goed zit. Hij/zij doet dit met een inwendig echo 
onderzoek. Dit onderzoek gebeurd met een lege blaas. 
 
Hoe gaat het verder bij een hormoonspiraaltje? 
Schrijf op in je agenda of telefoon: 
 wanneer het spiraaltje is geplaatst 
 wanneer je een nieuw spiraaltje moet krijgen. 
 
Laten verwijderen 
 De huisarts of assistente verwijdert het spiraaltje door aan de touwtjes te 

trekken.  
 Dit gaat heel snel. Het doet heel kort pijn. Het doet minder pijn dan het plaatsen. 
 Wil je na het verwijderen niet zwanger worden, volg dan deze adviezen op: 

o Heb 7 dagen voor het verwijderen geen seks of alleen seks met condoom. 
o Of laat het spiraal verwijderen als je ongesteld bent. 
o Laat gelijk een nieuw spiraaltje plaatsen. Of kies een ander 

voorbehoedmiddel.  
 Wil je wel zwanger worden? Bereid je dan goed voor. Begin al met slikken 

van foliumzuur voordat je het spiraaltje laat verwijderen.  
 


