De noodpil of Morning-after pil
De noodpil is de laatste kans om zwangerschap te vermijden na onbeschermd sexsueel contact of
(vermoeden van) falen van contraceptie.
Het is je mogelijk al overkomen: Je pil vergeten?
Het condoom gescheurd? Onbeschermd seksueel contact gehad? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met je arts of apotheker voor advies
over de noodpil. Jaarlijks worden in België 180.000
verpakkingen verkocht en 5 tot 10% van de vrouwen gebruikt minstens éénmaal in haar leven een
noodpil.

De noodpil is enkel een laatste redmiddel
De naam van de pil zegt het zelf: alleen in nood te
nemen. Deze pil is niet bedoeld als anticonceptiemiddel. Als je niet zwanger wilt worden zijn de
contraceptiepil, een condoom, spiraaltje, anticonceptiepleister, prikpil of vaginale ring veel doeltreffender en de enige juiste keuze. Deze anticonceptiemiddelen voorkomen (afhankelijk van het
product) ongeveer 95% van de zwangerschappen.

Welke noodpil neem ik best?
Er zijn twee soorten noodpillen op de markt in
België. De eerste soort is de klassieke noodpil op
basis van levenorgestrel. Ze is in de handel onder
de merknaam Norlevo®, Levodonna® of Postinor®.
Levonorgestrel is een progestageen (één van de
twee vrouwelijke hormonen). De tweede soort
noodpil bevat ulipristal en is op de markt onder
de naam EllaOne®. Zij is een nieuwe generatie
noodpil.
Welke van deze noodpillen je ook kiest, hoe sneller
je ze neemt na onbeschermde geslachtsgemeenschap, liefst binnen de 12 uur, hoe doeltreffender
de noodpil zijn werk kan doen. Vandaar de wat
voorbij gestreefde naam: “morning-afterpil”.

Maar zelfs na snelle inname is ze nog niet 100%
effectief. De eerste soort kan je tot 3 dagen (72 uur)
na onbeschermd seksueel contact innemen. De
tweede soort tot 5 dagen (120 uur) erna. Hierdoor
is de tweede soort ook doeltreffender.
Als er meer dan 120 uur verstreken zijn sinds het
onbeschermd vrijen, heeft een noodpil nemen
geen zin meer en moet je je huisarts of gynaecoloog raadplegen. Uiteraard mag je de noodpil niet
nemen indien je mogelijk al zwanger bent.
Een doeltreffend alternatief op de noodpil is het
laten plaatsen van een koperspiraaltje. Dit moet
ook binnen de 5 dagen gebeuren.

Hoe werkt een noodpil?
De noodpil probeert de bevruchting van de eicel
te voorkomen, door de eisprong uit te stellen. Ze
probeert te verhinderen dat de zaadcel de eicel
ontmoet. Het is dus geen abortus-pil.
De huidige noodpillen bevatten een lage dosis
hormoon. Hierdoor vallen de neveneffecten wel
mee. De meest gekende bijwerkingen zijn hoofdpijn en misselijkheid. Ook kan deze pil de rest van
de menstruatiecyclus verstoren.
Heel belangrijk om te weten is dat een noodpil
niet beschermt tegen seksueel overdraagbare
aandoeningen (SOA’s). Daar kan alleen een condoom tegen beschermen.

Doe ik best een zwangerschapstest?
Hou in de gaten of je menstruatie doorkomt op het
moment dat je dit verwacht. Je regels kunnen wel
enkele dagen vroeger of later optreden dan normaal,
maar als ze langer dan zeven dagen uitblijven, doe
dan een zwangerschapstest of contacteer je arts of
gynaecoloog.

Waar haal ik de noodpil?
De noodpil is vrij verkrijgbaar bij elke apotheek. Je
apotheker kan je vertellen of een noodpil nodig is en
welke noodpil geschikt is voor jou. Je apotheker kan
antwoorden op al je vragen over het gebruik van de
noodpil en info geven over de bijkomende maatregelen je moet nemen tijdens de rest van je cyclus want
de noodpil beschermt je niet tegen zwangerschap als
je seks hebt tijdens de volgende dagen.

UW APOTHEEK

De noodpil is geen anticonceptiemiddel, maar kan
een goede ‘noodoplossing’ zijn als de klassieke
anticonceptie faalt. De gouden regel is dan om
deze pil zo snel mogelijk te nemen en de rest van
je cyclus bijkomende bescherming, zoals een condoom, te voorzien.

