
Brochure over anticonceptie 
bij een behandeling 

Isosupra® Lidose
Isotretinoïne

Patiënten

Isosupra® Lidose 8-16 mg

Isotretinoïne

Programma ter Preventie van de Zwangerschap



Isopura LIdose Brochure patIënten



Isopura LIdose Brochure patIënten1

OVERZICHT

MISVATTINGEN OVER ZWANGERSCHAP  2

ANTICONCEPTIE EN ISOSUPRA® LIDOSE  3

ZWANGERSCHAP: PROCES 4

WELK VOORBEHOEDSMIDDEL MOET IK GEBRUIKEN? 6

Hormonale anticonceptie  7

 Orale anticonceptie – “de pil“  7

 Hormonale implantaten, IMPLANON®  12

 Hormonale pleister  13

 Vaginale ring  14

 Hormooninjecties 15

 Het hormonale spiraaltje (hormonaal IUD)  16

Niet-hormonale anticonceptie 17

 Spiraaltje (IUD) 17

 Het condoom  18

 Diafragma en pessarium  20

Noodcontraceptie (“Morning-afterpil“ en koperspiraaltje)  22

Sterilisatie 23

BELANGRIJKE FEITEN OVER ISOSUPRA® LIDOSE EN ADEQUATE ANTICONCEPTIE  24

WOORDENLIJST  25

WAAR KOOPT U VOORBEHOEDSMIDDELEN EN HOE KUNT U ADVIES INWINNEN?  27

AANVULLENDE INFORMATIE  28

NOTA’S 29



Isopura LIdose Brochure patIënten2

Misvattingen over zwangerschap

Het kan zijn dat u gelezen heeft of gehoord hebt dat u niet zwanger kan worden als:

• Het uw eerste seksuele betrekking is

• U geen orgasme heeft

• Uw partner zijn penis uit uw vagina terugtrekt alvorens hij ejaculeert (“klaarkomt“)

• U seksuele betrekkingen heeft tijdens uw regels

• U borstvoeding geeft

• U een vaginale douche geeft (uw vagina met water spoelen) na seksuele betrekkingen.

•  U en uw partner bepaalde houdingen aannemen tijdens uw seksuele betrekkingen, 

bijvoorbeeld staande houding.

Dat alles is allemaal fout.  

Als u seksuele betrekkingen heeft zonder een voorbehoedsmiddel te gebruiken, KUNT  

u zwanger worden.
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Anticonceptie en Isosupra® Lidose

Het actieve bestanddeel van Isosupra® Lidose is isotretinoïne. Isotretinoïne wordt sinds vele 
jaren gebruikt om ernstige acne van miljoenen patiënten wereldwijd te behandelen. Het is 
echter bekend dat isotretinoïne eveneens ernstige aangeboren misvormingen kan veroor-
zaken bij baby’s van moeders die isotretinoïne gebruiken. Deze behandeling vergroot 
eveneens het risico op een miskraam.
 
Het is dus uiterst belangrijk dat u geen behandeling met Isosupra® Lidose begint als u 
zwanger bent of wilt worden gedurende de behandeling of tijdens de eerste maand na het 
beëindigen van de behandeling. Dat betekent dat u een zwangerschapstest moet uitvoeren 
alvorens te starten met Isosupra® Lidose (tweede of de derde dag van de regels) evenals 
een laatste test vijf weken na het beëindigen van de behandeling met Isosupra® Lidose. Uw 
arts kan u eveneens vragen om eenmaal per maand een zwangerschapstest uit te voeren 
tijdens uw behandeling. 
 
U moet minstens 1 en bij voorkeur 2 doeltreffende anticonceptiemethoden gebruiken, 
waaronder een plaatselijk voorbehoedsmiddel (condooms bijvoorbeeld) en dat gedu-
rende de hele behandeling en tot een maand na het beëindigen van de behandeling. 
Geen enkel voorbehoedsmiddel is op zich 100% betrouwbaar. Daarom is het beter om 
twee verschillende contraceptieve methoden te gebruiken. Het is belangrijk dat uw sek-
suele partner en uzelf zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een zwangerschap 
tijdens een behandeling met Isosupra® Lidose. 
 
U moet steeds een voorbehoedsmiddel gebruiken, zelfs wanneer u niet seksueel actief bent 
tenzij uw arts hier anders over beslist.
 
Deze brochure bespreekt de verschillende voorbehoedsmiddelen, legt uit hoe ze moeten 
worden gebruikt en geeft hun doeltreffendheid weer. Het is echter belangrijk te weten dat 
al deze anticonceptiemethoden, ongeacht hun doeltreffendheid, kunnen falen en dat u het 
risico om zwanger te worden kan verkleinen door twee voorbehoedsmiddelen tegelijker-
tijd te gebruiken. Deze brochure vormt slechts een pedagogisch hulpmiddel en vervangt 
geenszins een consultatie bij een gezondheidswerker. 
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Zwangerschap: proces

Om te begrijpen hoe anticonceptie werkt, is het nuttig om het bevruchtingsproces beter te 

begrijpen.

 

Ongeveer één keer per maand komt uit een van uw eierstokken een eitje vrij in de eileider. 

Dit is het kanaal dat de eierstokken met de baarmoeder verbindt. Dit proces noemt men de 

ovulatie of de eisprong. Het eitje wordt door de eileider naar de baarmoeder gevoerd. 

 

Als u een seksuele betrekking hebt, is het mogelijk dat de eicel een zaadcel in de eileider 

tegenkomt. De zaadcel kan dan met de eicel samensmelten, wat men de bevruchting noemt. 

Als er geen zaadcel is, wordt de eicel tijdens uw regels uit het lichaam verwijderd.  

 

Wanneer de man ejaculeert (“klaarkomt“), komen miljoenen zaadcellen vrij in de vagina 

van de partner. De zaadcellen zwemmen snel en kunnen de eileider in minder dan 2 minu-

ten bereiken. Eén zaadcel volstaat om de eicel te bevruchten. 

 

Na de bevruchting beweegt de bevruchte eicel zich via de eileider naar de baarmoeder, 

waar het eitje zich nestelt in de baarmoederwand: dit is het begin van de zwangerschap. 

De foetus (de baby voor de geboorte) zal zich in de baarmoeder verder ontwikkelen en 

groeien. 

 

De tekenen en symptomen van een zwangerschap verschillen van vrouw tot vrouw: ontbre-

kende of ongewoon lichte of korte regels, pijnlijke borsten, misselijkheid en/of braken zijn 

de meest frequente tekenen van een zwangerschap.
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Eileider : 
plaats waar ei- en zaadcel elkaar

ontmoeten - Bevruchting 

Een eicel wordt
in principe elke
maand bevrijd

Baarmoederhals :
doorgang van de vagina

naar de baarmoeder 

Eierstok:  
bron van eicellen

Baarmoeder: 
plaats waar de foetus zich ontwikkelt 

Vagina
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Welk voorbehoedsmiddel 
moet ik gebruiken?

Er bestaan allerhande contraceptiemethoden. U zal hierover moeten praten met uw arts.

 

Een goed inzicht in de werking van de verschillende methoden zal u helpen om samen 

met uw arts te beslissen wat voor u de beste contraceptie is. De verschillende contraceptie-

methoden hebben niet dezelfde doeltreffendheid om een zwangerschap te voorkomen.

Om uzelf te beschermen is het belangrijk dat u goed begrijpt welk voorbehoedsmiddelen 

het best werken en hoe deze het best kunnen worden toegepast.

 

De doeltreffendheid van een voorbehoedsmiddel hangt af van verschillende factoren, 

namelijk:

• Uw leeftijd

• De frequentie van uw seksuele betrekkingen

•  Het al dan niet opvolgen van de instructies die met de contraceptiemethode(n) samengaan.

 

Op 100 seksueel actieve vrouwen die geen voorbehoedsmiddel gebruiken, zullen tot 90 

onder hen zwanger worden binnen het jaar.
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Hormonale anticonceptie 

Orale anticonceptiva – “de pil“

Er bestaan twee soorten pillen:
•  Pillen met twee min of meer hooggedoseerde hormonen (oestrogenen en progestativa) die 

de ovulatie blokkeren. Deze zijn het meest doeltreffend.
•  Pillen met één laaggedoseerd hormoon (progestativum) dat de ovulatie niet blokkeert, 

maar de migratie van de zaadcellen en de innesteling van de eicel verhindert. 
 
Zij moeten steeds op hetzelfde uur worden ingenomen en mogen nooit vergeten worden.
 
De oestroprogestatieve pil

 De oestroprogestatieve pil bestaat in verschillende soorten: 
•  Monofasische pillen bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en moeten gedu-

rende een periode van 21 dagen ingenomen worden. Na een onderbreking van zeven 
dagen wordt gestart met een nieuwe blisterverpakking.

•  Bifasische pillen bevatten niet allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en moeten in de 
juiste volgorde worden ingenomen gedurende een periode van 21 dagen. Daarna volgt 
een onderbreking van zeven dagen zoals bij de monofasische pillen. 

•  Een derde type oestroprogestatieve pil (gewoonlijk de “pil van 28 dagen” genoemd). Die 
pil wordt gedurende een periode van 28 dagen ingenomen zonder onderbreking tussen 
de blisterverpakkingen. Zij bestaat uit 21 actieve pillen en 7 inactieve pillen die in de 
juiste volgorde moeten worden ingenomen om correct te werken. De pil van 28 dagen 
is nuttig als u moeilijkheden hebt om opnieuw uw pil in te nemen na onderbreking van 
zeven dagen.

 
Als deze pillen worden gebruikt zonder ze ooit te vergeten, zijn ze ongeveer 95% doel-
treffend. Dat wil zeggen dat jaarlijks ongeveer 5 percent van de vrouwen die deze pillen 
gebruiken zwanger wordt. De oestroprogestatieve pillen hebben vaak ook het voordeel dat 
ze het bloedverlies en de pijn bij de maandstonden verminderen.
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Wanneer wordt de pil minder doeltreffend?

Als u één of meer pillen vergeet in te nemen.

Als u uw pil hoogstens 12 uur te laat inneemt: 

Als u binnen de twaalf uur na het normale uur van inname vaststelt dat u de pil vergeten 

bent, neemt u het vergeten tablet onmiddellijk in. Het volgende tablet neemt u weer in op 

het normale uur.

 

Als u uw pil meer dan 12 uur te laat inneemt

Als u meer dan twaalf uur na het normale uur van inname vaststelt dat u de pil vergeten 

bent, is de contraceptieve veiligheid niet meer verzekerd. Verwittig dan zo snel mogelijk de 

arts die u de pil heeft voorgeschreven en volg de volgende adviezen:

 

• Neem de laatste vergeten tablet onmiddellijk in

• Zet de contraceptieve pil voort tot het eind van de verpakking

•  Gebruik samen met de oestroprogestatieve pil een plaatselijk voorbehoedsmiddel 

(condoom, spermicide…) tot u met de volgende verpakking begint, ook gedurende de 

regels.

 

Als u spijsverteringsstoornissen vertoont zoals braken, ernstige diarree… 

In geval van braken of ernstige diarree minder dan 4 uur na de inname van de pil: 

• Neem onmiddellijk een ander tablet van een andere verpakking.

•  Zet de contraceptieve pil normaal voort door het volgende tablet op het normale uur in  

te nemen.
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Bij braken of diarree daalt de concentratie van hormonen in het bloed zodat die niet meer 
goed werken. Daarom moet dus een nieuw beleid worden gevolgd, vooral als deze spijs-
verteringsstoornissen meerdere dagen na elkaar optreden:

•  Neem contact op met uw arts om de stoornissen te behandelen en vraag hem advies over 
de voortzetting van de anticonceptie.

• Blijf uw pil dagelijks innemen op het gebruikelijke uur.

•  Gebruik naast de pil ook een condoom of een spermicide (crème of ovule) tot de stoornis-
sen verdwenen zijn.

•  Blijf het plaatselijke voorbehoedsmiddel nauwgezet met de pil gebruiken tot het einde van 
de verpakking.

 

De pil moet elke dag op hetzelfde uur worden ingenomen om elk risico van zwangerschap 
te vermijden.

 

Als u nieuwe geneesmiddelen moet innemen…

Neem altijd contact op met uw arts wanneer u de pil inneemt, want bepaalde geneesmid-
delen zoals antibiotica kunnen een invloed hebben op de werking van de pil. Misschien 
moet u een extra voorbehoedsmiddel gebruiken wanneer u dit nieuwe geneesmiddel gaat 
gebruiken.

 

U nam al een oestroprogestatieve pil, uw arts schrijft u een andere voor…

Uw arts heeft beslist om uw pil om medische redenen te veranderen. Hoe maakt u de over-
schakeling tussen de 2 pillen?

U moet het eerste tablet van de nieuwe pil innemen:

• Na een onderbreking van 7 dagen als de vorige verpakking 21 tabletten bevatte.

• Na een onderbreking van 6 dagen als de vorige verpakking 22 tabletten bevatte.

•  Zonder onderbreking als de vorige verpakking 28 tabletten bevatte: u schakelt zonder 
onderbreking over van de oude naar de nieuwe pil.

 

In de twee eerste twee gevallen moet u, als u uw regels niet krijgt binnen de 6 of 7 dagen 
na stopzetting van de vorige pil, uw arts raadplegen om een zwangerschapstest uit te voe-
ren alvorens de nieuwe pil in te nemen.
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Ik heb de pil tweemaal op dezelfde dag ingenomen…

Dat is niet erg, maar neem de volgende dag uw pil in op het voorziene uur tot het einde 

van de verpakking. De verpakking eindigt nu een dag eerder. Bij een contraceptie van 21 

dagen zal de onderbreking van 7 dagen dus ook een dag vroeger beginnen.

 

Mag ik de pil innemen als ik rook?

Roken verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Het is dan ook niet aangewezen om 

tegelijkertijd te roken en de pil te nemen.

Ben ik beschermd tijdens de week dat ik de pil niet inneem, bij gebruik van een pil die ik 

21/22 dagen moet innemen?

U bent grotendeels beschermd als u uw pil dagelijks op hetzelfde uur inneemt. Maar u moet 

de volgende verpakking zeker op de juiste dag starten.
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De pil die enkel progestatieven bevat (minipil): 

Deze pil is minder doeltreffend dan de oestroprogestatieve pil. Zelfs bij correct gebruik 
worden 7 op de 100 vrouwen zwanger. Opdat ze doeltreffend zou zijn, moet u de eerste 
pil innemen op de eerste dag van uw regels. U bent dan onmiddellijk beschermd tegen 
zwangerschap. Als u uw eerste pil later inneemt, bent u niet beschermd en moet u dus 
een extra voorbehoedsmiddel gebruiken (bijvoorbeeld een condoom). U moet de pil elke 
dag op hetzelfde uur innemen tot u alle pillen van de verpakking hebt ingenomen. Daarna 
begint u zonder onderbreking met de volgende verpakking.

Het uur dat u hebt gekozen om de pil in te nemen is op zich niet belangrijk, maar het is wel 
belangrijk dat u de pil elke dag op hetzelfde uur inneemt.

 

Wanneer is de minipil minder doeltreffend?

Als u een of meer pillen vergeet in te nemen. 

Als u de minipil hoogstens 3 uur te laat inneemt

U hoeft zich geen zorgen te maken, u bent nog steeds beschermd.

Neem de pil in zodra u eraan denkt en neem de volgende in op het gebruikelijke uur. Het 
zou kunnen dat u dan wel twee pillen op dezelfde dag moet innemen.

 

Als u de minipil meer dan 3 uur te laat innneemt

U bent NIET meer beschermd tegen zwangerschap. Blijf de pil innemen zoals gewoonlijk, 
maar u moet eveneens een extra voorbehoedsmiddel gebruiken (condooms bijvoorbeeld) 
tot het einde van de verpakking.
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Hormonale implantaten, IMPLANON®

Hormonale implantaten zijn een betrouwbare contraceptieve methode en hoeven niet dage-

lijks te worden ingenomen.

Implanon® is een soepel buisje van ongeveer een haarspeld groot dat net onder de huid 

van de binnenkant van de arm wordt geplaatst. Het geeft een progestatief hormoon af 

in uw bloed, waardoor de spermatozoa zich moeilijker in de baarmoederhals kunnen 

verplaatsen en waardoor ze de eicel niet kunnen bereiken. Het vermindert ook de dikte van 

de baarmoederwand zodat die minder ontvankelijk is voor het bevruchte eitje. Implanon® 

mag ter plaatse blijven en blijft drie jaar doeltreffend, maar het kan op elk moment worden 

verwijderd als u dat wil.

 

Om het implantaat onder uw huid te plaatsen, moet uw arts een kleine insnede in de arm 

maken. Het implantaat wordt doorgaans op de eerste dag van uw regels geplaatst en u 

bent dan onmiddellijk beschermd tegen zwangerschap. Als het implantaat op een andere 

dag wordt geplaatst, bent u niet beschermd tegen zwangerschap en moet u tot uw vol-

gende regels nog een ander voorbehoedsmiddel gebruiken (bijvoorbeeld condoom).

 

Hormonale implantaten hebben een doeltreffendheid van meer dan 99%: slechts vijf op 

de op 10.000 vrouwen met een implantaat zullen per jaar zwanger worden. IMPLANON® 

veroorzaakt geen enkele hinder op seksueel vlak en is zeer nuttig als u geen ander voor-

behoedsmiddel kan gebruiken. Het hormoon kan echter veranderingen van uw regels of 

een lichte bloeding veroorzaken. Sommige vrouwen zullen meer en langer bloeden. Uw 

vruchtbaarheid wordt weer normaal zodra het implantaat wordt verwijderd.



Isopura LIdose Brochure patIënten13

De hormonale pleister

De hormonale pleister is een pleister die een oestrogeen en progestativum bevat. Het geeft 
dagelijks een constante hoeveelheid hormonen aan de huid af. Net als de combinatiepil 
verhindert de pleister de eisprong.
 
De pleister kan worden aangebracht op een droge, onbehaarde huid, zoals op de arm, de 
billen of de onderbuik. De pleister mag niet worden gedragen op de borsten, op een ver-
wonde of geïrriteerde huid, of op wrijvingszones. Het is raadzaam om een nieuwe pleister 
steeds op een andere plaats aan te brengen.
 
Over een periode van 21 dagen wordt eenmaal per week een nieuwe pleister aangebracht. 
Deze periode wordt gevolgd door een week zonder pleister waarin u uw regels zal krijgen. 
De eerste pleister wordt aangebracht op de eerste dag van de regels (dag 1). Daarna 
wordt de pleister op dezelfde dag van de week ververst (dag 8 en dag 15). Na 7 dagen 
wordt de pleister verwijderd en wordt onmiddellijk een nieuwe geplaatst. Breng geen 
pleister aan tijdens de 4de week (dag 22 tot de dag 28). Na dag 28 begint u de volgende 
cyclus van 4 weken op de dag waarop u de pleister gewoonlijk verandert.
 
De pleister kleeft zeer goed en zou moeten blijven plakken, zelfs wanneer u een bad neemt, 
gaat zwemmen of aan sport doet. Als de pleister loskomt of afvalt, moet u hem zo snel 
mogelijk weer aanbrengen als hij nog kleeft. Zoniet plaatst u een nieuwe. Als de pleister 
minder dan dan 24 uur geleden is losgekomen, bent u nog beschermd tegen een eventuele 
zwangerschap, maar als de pleister al meer dan 24 uur geleden is losgekomen, moet u 
een extra voorbehoedsmiddel gebruiken tot het eind van uw menstruatiecyclus. Gooi de 
gebruikte pleisters in de vuilnisbak. Zij mogen niet in het toilet worden gegooid.
 
Op 100 vrouwen die deze methode correct toepassen, zal één vrouw zwanger worden 
tijdens het eerste jaar. De pleister kan echter minder doeltreffend zijn bij vrouwen die meer 
dan 90 kg wegen.
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De vaginale ring

De vaginale ring is een flexibele ring die in de vagina wordt geplaatst. Hij mag er 3 weken 

blijven zitten. De vaginale ring bevat een oestrogeen en een progestativum die door de 

wanden van de vagina worden geabsorbeerd.

 

Op 100 vrouwen die deze methode correct toepassen, zal er één vrouw zwanger worden 

tijdens het eerste jaar.1

(1)  Geneeskundige encyclopedie : geboorteregeling en gezinsplanning. Nationale bibliotheek  
van de geneeskunde in de Verenigde Staten. 
URL: http://0-ww.nlm.nih.gov.csulib.ctstateu.edu:80/medlineplus/ency/article/001946.htm
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Hormoooninjecties

Een andere doeltreffende contraceptieve methode bestaat uit een injectie van progestativa 

in de bil of de armspieren. Daarvoor wordt meestal medroxyprogesteronacetaat gebruikt. 

Het biedt bescherming tegen zwangerschap gedurende 12 weken. Er zijn ook andere 

hormonale injecties (norethisteronenantaat) die gedurende 8 weken beschermen tegen 

zwangerschap.

 

Naargelang het gebruikte product zal uw arts u om de 8 of 12 weken een injectie geven. 

Net als het implantaat wordt de injectie normaal gegeven de eerste dag of de eerste vijf 

dagen van de regels. U bent dan onmiddellijk beschermd tegen een eventuele zwanger-

schap. Als de injectie later wordt gegeven, bent u niet meer beschermd tegen een eventuele 

zwangerschap en moet dan een extra voorbehoedsmiddel gebruiken, zoals een condoom.

 

Hormooninjecties kunnen onregelmatig bloedverlies of het uitblijven van uw regels veroor-

zaken.

 

Op 100 vrouwen die deze methode correct toepassen, zullen er drie vrouwen zwanger 

worden tijdens het eerste jaar.
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Het hormonale spiraaltje  
(hormonaal IUD)

Het hormonale spiraaltje is een T-vormig plastic element dat een progestativum bevat. 

Progesteron maakt het baarmoederhalsslijm dik zodat de spermatozoa de eicel niet kunnen 

bereiken. Het verhindert ook de inplanting van de bevruchte eicel in de baarmoeder en de 

afgifte van een eicel door de eierstokken (eisprong).

 

Het hormonale spiraaltje moet door een arts worden geplaatst. Deze controleert met een 

echografie of het spiraaltje goed zit. Hij zal u tonen hoe u zelf kan nagaan of het spiraaltje 

nog op zijn plaats zit door de draad in de vagina te voelen. Als u denkt dat het spiraaltje 

niet meer goed zit, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Als het hormonale 

spiraaltje de eerste 5 dagen van de regels wordt geplaatst, bent u onmiddellijk beschermd 

tegen een eventuele zwangerschap. Als het op een andere dag wordt geplaatst, moet u de 

eerste 7 dagen een ander voorbehoedsmiddel gebruiken.

 

Het hormonale spiraaltje kan onregelmatig bloedverlies of het uitblijven van uw regels 

veroorzaken.

 

Op 100 vrouwen die deze methode correct toepassen, zal er één vrouw zwanger worden 

tijdens het eerste jaar.
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Niet-hormonale anticonceptie 
Spiraaltje (IUD)

Het spiraaltje is een soepel, met metaal bedekt plastic element dat door een arts in de 

baarmoeder wordt geplaatst. Zijn contraceptieve werking is toe te schrijven aan een effect 

op de mobiliteit van de spermatozoa, de bevruchting en de inplanting van het embryo in 

de baarmoeder.

 

Het spiraaltje verhindert de eisprong niet. Daarom wordt aangeraden om het spiraaltje 

samen met een plaatselijk voorbehoedsmiddel (condoom, spermicide) te gebruiken, een 

maand voor de behandeling met Isosupra® Lidose, tijdens de behandeling en een maand 

na het beëindigen van de behandeling.

 

Sommige vrouwen vinden het spiraaltje onmiddellijk comfortabel. Anderen hebben enige 

tijd nodig om eraan te wennen. De plaatsing van het spiraaltje kan eveneens een invloed 

hebben op uw regels en kan de eerste maanden meer bloedverlies en krampen veroorza-

ken. Sommige vrouwen ervaren tijdelijke bijwerkingen zoals gevoelige borsten, hoofdpijn 

en acne. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na de eerste maanden.

Naargelang het type spiraaltje kan het enkele maanden tot jaren (over het algemeen 3 tot 5 

jaar) zonder probleem in uw lichaam blijven.

 

De contraceptieve doeltreffendheid van een spiraaltje treedt onmiddellijk in werking  

en verdwijnt zodra het wordt verwijderd. Het kan door uw arts op elk moment worden 

verwijderd.

 

Als u een spiraaltje draagt tijdens behandeling met Isosupra® Lidose en als dat door uw 

gynaecoloog moet worden verwijderd, moet u hem melden dat u een behandeling met Iso-

supra® Lidose volgt. Bovendien is het absoluut noodzakelijk dat u de arts die u isotretinoïne 

heeft voorgeschreven meldt dat u geen spiraaltje meer draagt. 
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Condoom

Het mannen- en het vrouwencondoom zijn plaatselijke voorbehoedsmiddelen. Zij verhinde-

ren dat de spermatozoa in contact komen met de eicel.

Mannencondoom

Het “condoom” is een dunne huls van latex (rubber) of polyurethaan (plastic). Condooms 
die het Europese merkteken CE dragen zijn grondig getest. Controleer steeds de uiterste ge-
bruiksdatum op de verpakking. Sommige condooms bevatten een spermicide (scheikundig 
product dat de spermatozoa doodt). Condooms van polyurethaan bevatten geen spermi-
cide. Sommige mensen gebruiken een extra spermicide voor nog meer zekerheid. Spermi-
cide-producten zijn NIET doeltreffend als enig voorbehoedsmiddel.
.
Het mannencondoom is minder doeltreffend: per jaar zullen ongeveer 14 op de 100 
vrouwen zwanger worden. Een voordeel van mannencondooms is dat ze beschermen 
tegen seksueel overdraagbare ziekten zoals aids. Daarom is het verstandig een condoom te 
gebruiken ook als u nog een ander betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruikt.

Ter herinnering: spermatozoa kunnen in de de vagina geraken als:
•  De penis in aanraking komt met de zone rond de vagina vóór de plaatsing van het 

condoom. 
• Het condoom scheurt of in de vagina glijdt.
• Het condoom door scherpe nagels of door sieraden wordt beschadigd.
•  U producten op basis van olie gebruikt (vaseline, plantaardige olie, bepaalde zonnecre-

mes) waardoor het condoom kan scheuren.
 
Als dat gebeurt tijdens de behandeling met Isosupra® Lidose moet u zo snel mogelijk 

contact opnemen met uw arts. 
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Hoe een mannencondoom plaatsen ?

U vindt richtlijnen op de verpakking van het condoom of op de bijsluiter die erin zit. 

Gebruik bij seksuele betrekkingen steeds een nieuw condoom. Als u het condoom uit de 

verpakking haalt moet u ervoor zorgen dat het niet scheurt. Plaats het condoom op de 

penis als die volledig stijf is en voordat hij de vagina of de geslachtsstreek aanraakt. Houd 

de penis omhoog en rol dan het condoom af tot aan de basis van de penis. Houd het 

condoom op zijn plaats zodra de man is “klaargekomen” en voordat de penis begint slap 

te worden, terwijl de penis zorgvuldig en traag uit de vagina wordt getrokken om verlies 

van sperma te voorkomen. Haal het condoom er af, pak het in en gooi het in een daarvoor 

geschikte houder. Gebruik een nieuw condoom als u opnieuw betrekkingen hebt.
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Vrouwencondoom

Een vrouwencondoom wordt gemaakt van zeer dun polyurethaan en wordt in de vagina 

geplaatst om de wand van de vagina te bedekken. Bij goed gebruik zullen echter toch nog 

26 op de 100 vrouwen per jaar zwanger worden. Het vrouwencondoom is niet zo doeltref-

fend als de andere plaatselijke voorbehoedmiddelen. Daarom raden wij het gebruik van 

een vrouwencondoom niet aan tijdens behandeling met Isosupra® Lidose 

Diafragma en pessarium

Een diafragma en pessarium worden in de vagina geplaatst en bedekken de baarmoe-

derhals. Een diafragma is een cirkelvormige koepel van soepel rubber met een flexibele 

rand. Een pessarium is kleiner; het kan worden gemaakt van silicone en er bestaan zowel 

wegwerppessaria als herbruikbare pessaria. Ze moeten door een arts worden geplaatst om 

na te gaan of ze de juiste afmetingen hebben. U moet om de zes maanden een arts raa-

dplegen om na te gaan of het pessarium nog goed op zijn plaats zit. Als u meer dan drie 

kilo vermagert of bijkomt, kan het zijn dat u een andere maat van pessarium of diafragma 

nodig hebt. Om doeltreffend te zijn moet een diafragma of pessarium samen met een sper-

micide (scheikundig product dat de spermatozoa doodt) worden gebruikt. 

Hoe doeltreffend is een diafragma of een pessarium?

Bij courant gebruik zullen jaarlijks ongeveer 20 op de 100 vrouwen die een diafragma of 

een pessarium gebruiken, zwanger worden.

 



Isopura LIdose Brochure patIënten21

Hoe plaatst u uw diafragma ?

Breng twee stroken spermicide gel of crème van ongeveer 2 cm aan op elke kant van het 

diafragma. Plaats uw wijsvinger boven op het diafragma en druk het tussen uw duim en 

de andere vingers. Laat het diafragma dan naar onderen en naar achteren in uw vagina 

glijden om uw baarmoederhals te bedekken. U moet nagaan of de baarmoederhals goed 

door het rubber is bedekt. Zoniet haalt u het diafragma er weer uit door uw vinger onder 

de rand te steken en naar beneden te trekken en u probeert het opnieuw. 

Sommige vrouwen hurken neer om het diafragma te plaatsen. Anderen gaan liggen of 

tillen een been op en leggen het op een stoel. U kunt zelf proberen welke positie u de meest 

comfortabele vindt. 

Hoe plaatst u een pessarium?

Vul ongeveer een derde van het pessarium met een spermicide, maar niet op de rand want 

dan blijft het pessarium niet zitten. Knijp het pessarium dicht en duw het in de vagina op de 

de baarmoederhals. Het pessarium past zonder probleem op de baarmoederhals en zuigt 

er zich op vast. Als het pessarium op zijn plaats zit, voegt u nog een spermicide toe. Als u 

een bad wil nemen, plaatst u het pessarium nadien omdat het water het spermicideproduct 

kan verwijderen of het pessarium kan verplaatsen.

Uw diafragma of pessarium verwijderen

Een pessarium of diafragma moet minstens zes uur na de laatste betrekkingen blijven zitten. 

U mag het langer laten zitten, maar rubberen pessaria en diafragma’s mogen niet langer 

dan 30 uur in de vagina blijven. De nieuwe siliconepessaria mogen langer blijven zitten 

naargelang het type. Om ze te verwijderen plaatst u uw vinger onder de rand of de lus en 

trekt u het pessarium voorzichtig naar beneden.
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Noodcontraceptie (“morning-afterpil“ en koperspiraaltje)

Als u onbeschermde seksuele betrekkingen hebt gehad of als u vreest dat de anticonceptie 

mislukt is, is het mogelijk om gebruik te maken van noodcontraceptieva. Twee methoden 

zijn beschikbaar: de morning-afterpil (progestatieve pil) en het koperspiraaltje. Nood-

contraceptie is ENKEL bestemd voor een noodsituatie en dient niet ter vervanging van de 

twee contraceptieve methoden gedurende uw behandeling met Isosupra® Lidose. Aarzel 

niet om contact op te nemen met uw arts die u meer informatie zal geven over noodcontra-

ceptie.

De morning-afterpil

Als u de morning-afterpil inneemt binnen de drie dagen (72 uur) na onbeschermde betrek-

kingen, is het doorgaans mogelijk een zwangerschap te voorkomen. Deze pillen zijn zeer 

doeltreffend als ze binnen de 24 uur na onbeschermde betrekkingen worden ingenomen. 

Ze verhinderen zeven van de acht zwangerschappen die wel zouden plaatsvinden zonder 

noodcontraceptie. 

Het koperspiraaltje

Een arts kan een koperspiraatje in uw baarmoeder inbrengen tot 5 dagen na onbe-

schermde betrekkingen. Die methode is zeer doeltreffend (bijna 100%): ze verhindert de 

bevruchting van de eicel en de inplanting van de eicel in de baarmoeder en kan daarna 

ook dienen als continue contraceptie. 
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Sterilisatie

Sterilisatie is een permanente, onomkeerbare anticonceptiemethode. Sterilisatie van een 

man of een vrouw vergt een heelkundige ingreep. Deze methode verhindert dus contact 

tussen de eicel en de spermatozoa. Bij de vrouw worden de eileiders afgesloten en bij de 

man de zaadstrengen (vasectomie bij de man, ligatuur van het kanaal dat het sperma van 

de teelballen naar de penis voert). Bij de man moet het sperma tweemaal worden onde-

rzocht om na te gaan of de vasectomie geslaagd is. Sterilisatie wordt enkel uitgevoerd als 

de persoon er zeker van is dat hij of zij geen kinderen (meer) wil. Ongeveer vijf op de 

1.000 vrouwen zullen na sterilisatie toch zwanger worden. Na sterilisatie van de man zal 

ongeveer één vrouw op de 1.000 toch zwanger worden.

 

Als u of uw partner al gesteriliseerd is (vrouwelijk of mannelijk), wordt dat beschouwd als 

een doeltreffende anticonceptiemethode tijdens de behandeling met Isosupra® Lidose. Toch 

raden wij u aan om een tweede voorbehoedsmiddel te gebruiken, zoals een condoom met 

spermicide.
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Belangrijke feiten over Isosupra® Lidose 
en adequate anticonceptie 

Als u de pil als voorbehoedsmiddel inneemt, moet u die steeds op hetzelfde uur innemen 
en mag u ze nooit vergeten.

Isosupra® Lidose kan ernstige misvormingen bij de foetus veroorzaken, Daarom is het van 
groot belang dat u geen behandeling met Isosupra® Lidose start als u zwanger bent en dat 
u niet zwanger wordt tijdens de behandeling met Isosupra® Lidose en in de eerste maand 
na stopzetting van de behandeling.

Geen enkele contraceptieve methode is 100% doeltreffend, behalve seksuele onthouding. 
Zelfs wanneer u één van de aanbevolen methoden correct gebruikt, is er nog steeds een 
weliswaar kleine maar toch reëele kans dat u zwanger wordt.
 
U moet minstens 1 en bij voorkeur 2 efficiënte contraceptieve methoden gebruiken, 
waaronder een plaatselijke methode en dit een maand voor uw behandeling, tijdens uw 
behandeling en een maand na stopzetting van uw behandeling met Isosupra® Lidose.
 
Leg uw seksuele partner het belang uit van een goede anticonceptie een maand voor uw 
behandeling, tijdens uw behandeling en een maand na stopzetting van uw behandeling 
met Isosupra® Lidose. Het is belangrijk dat hij eveneens begrijpt wat contraceptie is en dat 
hij zich bewust is van het risico op misvormingen bij baby’s die geboren worden waarvan 
de moeder Isosupra® Lidose inneemt.
 
Legt hem uit welke de voordelen van Isosupra® Lidose voor u zijn en dat die voordelen 
ruim opwegen tegen de ongemakken.
 
Aangezien het van groot belang is dat u niet zwanger wordt tijdens uw behandeling met 
Isosupra® Lidose, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts na onbeschermde 
seksuele betrekkingen.
 
Als u denkt dat u zwanger bent, moet u uw Isosupra® Lidose behandeling onmiddellijk 
stopzetten en contact opnemen met uw arts.
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Woordenlijst

Plaatselijke anticonceptie voorbehoedsmiddel dat de spermatozoa verhindert 

om in de baarmoederhals binnen te dringen en een 

eicel te ontmoeten 

bv: condoom, diafragma of pessarium

baarmoederhals Overgang tussen vagina en baarmoeder

Conceptie Begin van de zwangerschap, inplanting van een 

bevruchte eicel in de baarmoeder 

Anticonceptie Methode om zwangerschap te voorkomen

Ejaculatie Het vrijkomen van sperma bij de man; wanneer hij 

“klaarkomt“

Eileiders Kanalen die de eierstokken met de baarmoeder 

verbinden

Vruchtbaarheid Vermogen om kinderen te verwekken en te krijgen

Foetus Baby die zich vóór de geboorte in de baarmoeder 

ontwikkelt

Hysterectomie Chirurgisch wegnemen van de baarmoeder

Implantaat Kunstmatig materiaal dat in het lichaam wordt  

ingebracht 

Onvruchtbaar Niet in staat om kinderen te verwekken en te krijgen.

Menstruatiecyclus Maandelijkse vrouwelijke cyclus die eindigt met de 

maandstonden.
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Woordenlijst

Mucus Dikke vloeistof die door slijmvliezen wordt gepro-

duceerd, bijvoorbeeld in de luchtwegen of de vagina 

(slijm)

Oestrogeen Vrouwelijk geslachtshormoon

Orgasme Hoogtepunt bij geslachtsbetrekkingen, wanneer men 

“klaarkomt“

Eierstok of ovarium Klein ovaalvorming orgaan gelegen aan elke kant 

van de baarmoeder, waar de eicellen zijn opgeslagen

Eisprong of Ovulatie Afgifte van een eicel door de eierstok naar de eileider

Progestativum Hormoon dat de zwangerschapskansen verhoogt en 

de baarmoeder stimuleert opdat deze een bevrucht 

eitje zou aanvaarden

Spermatozoa Mannelijke voortplantingscellen die de eicel  

bevruchten

Sperma Vloeistof die bij de man tijdens het orgasme vrijkomt 

en die de spermatozoa bevat 

Uterus Baarmoeder

Vagina schede

Vulva Uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen
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Waar koopt u voorbehoedsmiddelen  
en hoe kunt u advies inwinnen? 

U kunt uw arts meer informatie vragen over de verschillende voorbehoedsmiddelen die 

u interesseren. Apothekers geven ook gratis folders over de verschillende contraceptieve 

methoden.

U kunt condooms en spermicide middelen kopen zonder dat u daarvoor een arts hoeft te 

raadplegen.

De meeste andere voorbehoedmiddelen moeten door een arts worden voorgeschreven. Als 

u niet naar uw eigen arts wil gaan, kan u een andere arts raadplegen. Ook centra voor 

gezinsplanning kunnen u in alle vertrouwen ontvangen. 
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Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het Isosupra® Lidose Programma ter Preventie van de 

Zwangerschap, gelieve contact op te nemen met de Laboratoria SMB S.A./N.V 

Tel/Fax : +32 (0)2 412 09 69

E-mail : Dptpharmacovigilance@smb.be

Wij moedigen u aan om ons via deze contactgegevens op de hoogte te houden van:

• Alle gevallen van zwangerschap tijdens de behandeling

• Alle bijwerkingen

• Elke andere informatie met betrekking tot Isosupra® Lidose
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s
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Nota’s






