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Achter het nieuws

Gynaecoloog reageert op
bizarre TikTok-trend:
’Eigen spiraal verwijderen
is erg onverstandig’
Door NINA WINKEL
28 sep. 2021 in VERHALEN ACHTER HET NIEUWS

Lees voor

Op video-app TikTok duiken in hoge snelheid de gekste trends op. Nadat een vrouw onlangs
liet zien dat zij haar eigen spiraal had verwijderd ontstond de hashtag ’#iudremoval’, waarvan
de video’s ondertussen 66,8 miljoen keer bekeken zijn. Veel vrouwen reageren dat ze dit ook
willen doen. Maar is het wel een goed idee om je eigen spiraal te verwijderen? Gynaecoloog
Manon Kerkhof reageert.
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Manon Kerkhof: „Waarom zou je het zelf doen als je ook naar een dokter
kunt gaan?”
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„Zowel de huisarts als de gynaecoloog kan een spiraal plaatsen en
verwijderen. Bij het plaatsen van een spiraal worden de draadjes van de
spiraal op 2cm afstand van de baarmoedermond afgeknipt. Om de spiraal
weer te verwijderen wordt er een eendenbek ingebracht, pakken we met
een tangetje de draadjes beet en trekken we deze naar beneden. De
spiraal is er dan al uit.
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Het is dus zeker geen ingewikkelde medische handeling. Het zelfstandig
verwijderen van je spiraal kan ook niet leiden tot extreme situaties, zoals
een verzakking, maar toch is het erg onverstandig om je eigen spiraal te
verwijderen.”
BEKIJK OOK:

Spiraal als anticonceptie? Dit moet je weten!
Geen draadjes
„De draadjes van je spiraal steken over het algemeen een beetje uit,
waardoor je ze kan voelen en beetpakken, maar soms krullen ze op in het
baarmoederhalskanaal. Ze zijn dan dus niet zichtbaar. Een huisarts of
gynaecoloog zal in zo’n geval met een heel klein tangetje of een borsteltje
proberen de draadjes te pakken te krijgen. Als ze de draadjes echt niet
kunnen vinden zullen ze met een camera in de baarmoeder kijken om
dan onder zicht de draadjes te pakken en de spiraal te verwijderen.
Als de draadjes wel voelbaar zijn is het nog steeds geen goed idee om zelf
de spiraal te verwijderen, want dat kan pijn doen, wat je misschien niet
verwacht.”

Pijn
„Die pijn is ook een grote reden om er niet zelf aan te beginnen. Als je de
spiraal probeert te verwijderen door aan te touwtjes te trekken en je
schrikt van de pijn dan kan de spiraal halverwege het
baarmoederhalskanaal blijven hangen en durf je niet meer verder. Dat
kan leiden tot bloedverlies of infectie en je moet vervolgens alsnog naar
de dokter. Een ander belangrijk gevolg is dat de anticonceptie dan niet
meer geregeld is, omdat de spiraal niet meer op de juiste plek zit. Je kunt
dan dus ongewenst zwanger raken.
De pijn kan daarnaast ook psychologische gevolgen hebben. Je brein
onthoudt deze pijn en kan daardoor ook ﬁjne handelingen in dit gebied
van je lichaam gaan associëren met die pijnlijke ervaring. Je
bekkenbodemspieren kunnen dan verkrampen, wat weer tot meer pijn
leidt. Dit kan plasproblemen, obstipatie en pijn bij het vrijen als gevolg
hebben.”
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„Verder kan het verwijderen van de spiraal tot een korte bloeddrukdaling
of ﬂauwvallen leiden. Het is noodzakelijk dat een medische professional
jou op zo’n moment kan ondersteunen.
En als jouw huisarts zes weken na plaatsing de ligging van de spiraal niet
met een echo heeft gecontroleerd kan het ook zo zijn dat een van de
pootjes in de baarmoederwand steekt. Dan krijg je hem er echt niet zelf
uit, de spiraal zit dan echt vast in de wand van de baarmoeder.”
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14 dagen bedenktijd

6 feiten en fabels over het spiraaltje
Advies
„Het plaatsen en verwijderen van een spiraal bij de huisarts is gedekt
door je ziektekostenverzekering. Je betaalt dan alleen voor de spiraal zelf,
een bedrag van ongeveer 150 euro. Als je dit door een gynaecoloog laat
doen kost het wel je eigen risico van 385 euro, maar je spiraal wordt in
meeste gevallen wel vergoed door de zorgverzekeraar. Maar ook als je je
spiraal hebt laten plaatsen bij de gynaecoloog kan de huisarts hem
gewoon verwijderen, wat dus voor jou geen extra hoge kosten oplevert.
Mijn advies is daarom om altijd naar een huisarts of gynaecoloog te gaan
om je spiraal veilig te laten verwijderen. Waarom zou je het zelf doen als je
ook naar een dokter kunt gaan?”
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