
Praktijkkaart bij het KNOV-standpunt Anticonceptie 

Anamnese en prospectieve risicoanalyse
Algemene anamnese
• Reden van anticonceptie
• Ervaringen met eerdere anticonceptie
• Verwachtingen van de gewenste methode, ideeën over eventuele bijwerkingen
•  Begindatum laatste menstruatie, regelmaat, duur en pijnlijkheid van menstruatie, 

hoeveelheid bloedverlies, tussentijds bloedverlies, wens behoud menstruatie
• Eventueel kinderwens in nabije toekomst
• Datum voorafgaande bevalling
• Borstvoeding

Anamnese bij voorkeur voor LAM
• Leeftijd kind < 6 maanden
• Volledige borstvoeding op verzoek
• Kolven
• Eventuele bijvoeding of kunstvoeding
• Afwezige menstruatie 

Geen aanvullend lichamelijk onderzoek

Anamnese bij voorkeur voor hormonale 
anticonceptie 
•  Voorgeschiedenis: myocardinfarct, ischemisch 

cerebrovasculair accident, veneuze trombo-embolie, 
trombofi lie, borst- of baarmoeder(hals)kanker, ernstige 
leverfunctiestoornissen

•  Risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, 
(zwangerschaps)hypertensie, hypercholesterolemie, 
diabetes mellitus, hart- en vaatziekten bij ouders, broers 
of zussen jonger dan 60 jaar, BMI > 25

•  Migraine met aura
•  Veneuze trombo-embolie bij familieleden
•  Geneesmiddelengebruik (anti-epileptica, rifampicine, 

Sint-Janskruid)

Aanvullend lichamelijk onderzoek 
•  Bij aanwezigheid risico op hart en vaatziekten: 

bloeddruk
• Bij overgewicht: gewicht

Verwijs naar huisarts of gynaecoloog wanneer u contra-
indicaties signaleert (z.o.z.) en/of adviseer alternatieve 
anticonceptie

Anamnese bij voorkeur voor spiraal
• Kans op aanwezige zwangerschap 
• Klachten die wijzen op PID (afwijkende fl uor, buikpijn)
•  Risico op SOA (onbeschermd seksueel contact 

met wisselende partners, partner met wisselende 
contacten, urethritisklachten)

• Aanwezigheid koperallergie
• Uterusafwijkingen en myomen
• Bekende cervixpathologie
• Onverklaard vaginaal bloedverlies

NB:  voor het hormoonspiraal zie ook voorkeur 
hormonale anticonceptie

Aanvullend lichamelijk onderzoek
•  Gynaecologisch onderzoek: ligging, grootte en 

consistentie uterus
• SOA onderzoek bij afwijkende fl uor en n.a.v. anamnese 

Verwijs  bij afwijkingen naar de huisarts of gynaecoloog 
en/of adviseer alternatieve anticonceptie
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Advies en voorschrijfbeleid bij verschillende methoden van anticonceptie 

Natuurlijke methoden

Sterilisatie

Barrière Combinatiepreparaten Koper- en hormoonspiraal

Borstvoeding:
• start: 6 weken na de bevalling
•  bespreek invloed op borstvoeding
•  adviseer op vraag te blijven 

voeden
Kunstvoeding:
• start: 3 weken na de bevalling

•  4-6 weken na de bevalling 
plaatsen (zie hormonale 
anticonceptie voor   
hormoonspiraal)

Borstvoeding:
• start: 6 weken na de bevalling
Kunstvoeding:
• start: 2 weken na de bevalling

Voorkeur
•  pil met 30 mcg oestrogeen en 

150 mcg levonorgestrel

Koperspiraal:
•  menstruatie wordt meestal wat 

heviger en langer
Hormoonspiraal:
•  eerste 3 maanden onregelmatig 

bloedverlies, later weinig of geen 
bloedverlies

•  Pil met alleen progesteron 
continue gebruiken (dus zonder 
stopweek)

• adviseer spermaticide

LAM Preparaten met alleen progestageen

•  adviseer evt. barrièremethode
voor extra bescherming

•  LAM niet meer betrouwbaar na 
eerste menstruatie na de bevalling

•  LAM niet meer betrouwbaar bij 
bijvoeding

•  LAM na 6 maanden niet meer 
betrouwbaar

•  LAM niet meer betrouwbaar bij 
kolven

Hormonale anticonceptie Spiralen

Gebruik
•  start eerste dag menstruatie, 

direct optimale betrouwbaarheid
•  routinematig op dezelfde tijd 

innemen
•  indien vergeten, zie tabel NHG 

standaard
•  kan tijdens stopweek doorgebruikt 

worden

• bespreek procedure inbrengen
•  buikpijn kan optreden tijdens 

procedure en in de uren erna

•  Implantatiestaafje inbrengen in  
bovenarm 

• Kan 3 jaar blijven zitten
•  Kan 2 jaar blijven zitten bij 

BMI > 25

Ontraad bij:
•  rokende vrouwen > 35 jaar

Ontraad bij:
• kinderwens op korte termijn

•  Prikpil elke 12 weken toedienen

Contra-indicaties
•  doorgemaakte hart en vaatziekten
•  doorgemaakte veneuze trombose, 

longembolie
• trombofi lie
•  migraine met aura in combinatie 

met roken
• hormoonafhankelijke tumoren
• leverfunctiestoornissen
•  gebruik bepaalde geneesmiddelen 

( anti-epileptica, rifampicine, 
Sint-Janskruid)

Contra-indicaties spiraal algemeen
•  onverklaard vaginaal bloedverlies, 

verwijs naar huisarts voor 
diagnostiek

•  (vermoeden op) SOA, verwijs 
naar huisarts voor diagnostiek

•  uterus- en cervixafwijkingen
•  vermoeden op zwangerschap, 

adviseer zwangerschapstest

•  geef globale uitleg over de 
ingreep

• leg uit dat ingreep defi nitief is

Contra-indicaties koperspiraal
•  hevige, langdurige of pijnlijke 

menstruatie 
• koperallergie

Bij sterilisatie man:
•  na drie maanden zaadonderzoek 

om levende zaadcellen uit te 
sluiten

Contra-indicaties hormoonspiraal
• behandeld mammacarcinoom
•  actuele veneuze trombose of 

longembolie

Bij sterilisatie vrouw:
• cyclus gaat gewoon door
•  cyclusstoornissen kunnen 

optreden waarvoor alsnog 
hormonale therapie nodig is

Contra-indicaties
•  actuele diepe veneuze trombose 

of longembolie
•  onverklaard vaginaal bloedverlies
•  progestageen afhankelijke 

tumoren leverfunctiestoornissen
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