In het overzicht wordt weergegeven hoe vaak de bijwerkingen voorkomen in Nederland, waarbij zeer vaak (zv)>10%; Vaak (v): 1-10%; Soms (s): 0,1-1%.

Ernstige
bijwerkingen

Pil (2e generatie) *

Pil (3e/ 4e generatie) *

NuvaRing

EvraPleister

Minipil (Cerazette)

Veneuze trombo-embolie (bij 3e
of 4e generatiepil is de kans bijna
tweemaal zo groot als bij 2e
generatiepil), arteriële
complicaties (myocardinfarct of
beroerte), borstkanker

Veneuze trombo-embolie (bij
3e of 4e generatiepil is de kans
bijna tweemaal zo groot als bij
2e generatiepil) arteriële
complicaties (myocardinfarct
of beroerte), borstkanker

Veneuze tromboembolie (gelijke kans als
3e generatiepil),
myocardinfarct of
beroerte, borstkanker

Veneuze trombo-embolie
(gelijke kans als 3e
generatiepil), myocardinfarct
of beroerte, borstkanker

Gegevens suggereren Gegevens suggereren iets
iets verhoogde kans verhoogde kans op
op borstkanker
borstkanker

Implantatiestaafje
(Implanon)

Prikpil

Hormoonspiraal (Mirena) Koperspiraal

Gegevens suggereren iets
verhoogde kans op
borstkanker

Gegevens suggereren iets
verhoogde kans op
borstkanker

Vruchtbaarheid Na stoppen met gebruik van
**
orale anticonceptiva herstelt de
natuurlijke cyclus gemiddeld
binnen een half jaar

Na stoppen met gebruik van
Fertiliteit herstelt snel
orale anticonceptiva herstelt
de natuurlijke cyclus
gemiddeld binnen een half jaar

Fertiliteit herstelt snel

Fertiliteit herstelt snel Ovulatie keert snel terug na Na staken duurt het gemiddeld Na verwijderen van de
verwijdering van het
10 maanden voordat de
hormoonspiraal herstelt
implantaat
normale cyclus is teruggekeerd de natuurlijke cyclus
binnen enkele maanden

Libido (zin in
vrijen) ***

Afgenomen libido (s)

Afgenomen libido (s)

Afgenomen libido (v)

Afgenomen libido (s)

Afgenomen libido (v)

Stemming/
humeur

stemmingswisselingen (v),
nervositeit (v)

Neerslachtigheid,
stemmingswisselingen (v),
nervositeit (s)

Stemmingswisselingen
(s)

Stemmingswisselingen (v),
angststoornissen (v)

Depressie

Depressieve stemming (v)

Depressieve stemming (v),
depressie (s)

Gewicht/
eetlust ****

Gewichtstoename (v),
verandering in eetlust (s), vocht
vasthouden (s)

Migraine

Hoofdpijn (v), migraine (s)

Beharing

Afgenomen libido (v)

Afgenomen libido (v)

Stemmingswisselingen Stemmingswisselingen (v),
(v)
nervositeit (v), angstig
gevoel (s)

Nervositeit (zv),
stemmingswisselingen (v),
angst (v)

Nervositeit (v)

Depressie (v)

Depressieve
stemming (v)

Depressie (v)

Depressieve stemming (v)

Gewichtstoename (v), vocht
vasthouden (s)

Gewichtstoename (v), Gewichtstoename (v), vocht
toegenomen eetlust (s), vasthouden (s), toegenomen
vocht vasthouden (s)
eetlust (s)

Gewichtstoename (v) Gewichtstoename (zv),
toegenomen eetlust (v),
gewichtsafname (v)

Vocht vasthouden (zv),
gewichtsverandering (zv)

Gewichtstoename (v),
vocht vasthouden (s)

Hoofdpijn (v), migraine (s)

Hoofdpijn (v), migraine Hoofdpijn (zv), migraine (v)
(v)

Hoofdpijn (v)

Hoofdpijn (zv), migraine (s)

Hoofdpijn (zv), migraine (s)

Hoofdpijn (zv), migraine
(v)

Overbeharing (s), haarverlies (s) Haaruitval (s)

Haarverlies (s)

Haarverlies (s)

Haarverlies (s)

Haarverlies (v)

Haarverlies (v)

Overbeharing (v),
haarverlies (s)

Acne

Acne (v)

Acne (s)

Acne (v),

Acne (v)

Acne (v)

Acne (zv)

Acne (v)

Acne (v)

Huiduitslag

huiduitslag (s), pigmentvlekken
in het gezicht (s), netelroos (s)

Huiduitslag/jeuk (s)

eczeem/jeuk/
huiduitslag (s)

huiduitslag/jeuk (v), allergische
of contact dermatitis, eczeem
(s), netelroos (s),
kleurverandering van de huid
(s)

huiduitslag (v)

eczeem/ jeuk (s),
pigmentvlekken in het
gezicht (s)

Borsten

Gevoelige of pijnlijke borsten (v), Gevoelige of pijnlijke borsten
sterk vergrote borsten (s)
(v), sterk vergrote borsten (s)

Gevoelige of vergrote
borsten (s)

Gevoelige borsten (zv)

Gevoelige of pijnlijke
borsten (v)

Gevoelige of pijnlijke borsten gevoelige of pijnlijke borsten
(zv), vergrote borsten (s)
(v), verandering van
borstgrootte (s)

Gevoelige en pijnlijke
borsten (v)

Menstruatie
*****

Doorbraakbloedingen, vooral
tijdens eerste maanden (zv),
menstruatiepijn (v), uitblijven
van ongesteldheid (v)

Menstruatiepijn (v),
doorbraakbloeding (v),
menstruatiestoornis (v)

Onregelmatig of
uitblijven van
bloedverlies (zv),
Menstruatiepijn (s)

Onregelmatig of uitblijven
van bloedverlies (zv),
menstruatiepijn (v)

onregelmatig menstrueel
bloedverlies (zv),
menstruatiepijn (v),

Onregelmatig of uitblijven Menstruaties
van bloedverlies (zv)
worden
Menstruatiepijn (v)
heviger,
langduriger
en pijnlijker

vaginale infectie (s)

vaginale infectie (zv),
genitale jeuk (s), vaginale
afscheiding (s), vulvovaginaal
ongemak (s)

Vaginale infectie (v), vaginale
afscheiding (v), pijn bij het
vrijen (s), vulvovaginale
droogte (s)

Ontsteking rondom
Meer
vagina/vulva (zv), vaginale afscheiding
afscheiding (zv)
(LAREB)
******

duizeligheid (v), buikpijn/
misselijkheid/ winderigheid
(v), pijn en klein litteken op
injectieplaats (v)

Buikpijn (zv), slapeloosheid (v),
duizeligheid (v), opvliegers (v),
misselijkheid (v), vermoeidheid
(v)

Buikpijn (zv), pijn in het
kleine bekken (zv),
misselijkheid (v),
uitdrijving van de spiraal
(v)

Onregelmatige bloedingen (v), Menstruatiepijn (v),
uitblijven van ongesteldheid (s) uitblijven van
ongesteldheid (s)

Klachten aan Vaginale infectie (v)
geslachtsdelen

Vaginale infectie (v)

Vaginale infectie (v),
Vaginale schimmelinfectie (v),
ring gerelateerde
vaginale afscheiding (v),
problemen (v), genitale vaginale droogheid (s)
jeuk (v), vaginale
afscheiding (v),

Overige
bijwerkingen

Misselijkheid (v), buikpijn (v),
duizeligheid (s), hypertensie
(s), transpireren

Buikpijn, misselijkheid
(v)

Misselijkheid (v), buikpijn (v),
duizeligheid (v)
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Misselijkheid (zv), duizeligheid Misselijkheid (v)
(v), braken/buikpijn/diarree
(v), vermoeidheid (v), reactie
op plakplaats zoals irritatie/
roodheid (v)

Afgenomen libido (v)

Fertiliteit
herstelt snel

Depressie (v)

*De bovenstaande bijwerkingen van de 2e generatiepil zijn gebaseerd op de combinatie van Levonorgestrel(progesteron) en Ethinylestradiol(oestrogeen), deze combinatie komt voor bij de
meest voorgeschreven anticonceptiepil, de Microgynon. Er zijn echter verschillende combinatiepillen beschikbaar, met verschillende doseringen en types progestagenen. De bijwerkingen van
de 3e en 4e generatiepil zijn gebaseerd op pillen met de oestrogeen Ethinylestradiol en resp. de progestagenen Desogestrel en Drospirenon. Bekijk de website voor meer informatie.
**Het gebruik van- of stoppen met alle hormonale anticonceptiva kan resulteren in het uitblijven van de menstruatie. Dit betekent echter niet dat je niet meer vruchtbaar kan worden,
meestal herstelt de cyclus zich binnen enkele maanden of snel na stoppen met anticonceptiva.
***Het afgenomen libido is gemeld als bijwerking van de hormonale anticonceptiva. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat hormonale anticonceptiva resulteren in een afgenomen
libido.
****Gewichtsveranderingen zijn gemeld als bijwerking van hormonale anticonceptiva. Er is echter geen bewijs dat hormonale anticonceptiva resulteren in gewichtstoename. Onderzoek
heeft wel een significante gewichtstoename aangetoond bij gebruik van de prikpil.
***** De verandering van de menstruatie, zoals doorbraakbloedingen of een onregelmatig patroon, komt voornamelijk voor in de eerste 3 tot 6 maanden na het beginnen met een nieuwe of
andere anticonceptiemethode. Hierna wordt de menstruatiecyclus meestal stabiel.
****** LAREB staat voor Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen, en is een onafhankelijk bijwerkingencentrum die risico’s en bijwerkingen signaleert van het gebruik van
geneesmiddelen en vaccins, en kennis hierover verspreidt.
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