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• Lid interdisciplinaire ad hoc werkgroep herziening adviezen noodanticonceptie

(2021)

• Onderzoeksgrant HRA Pharma 

(fabrikant van noodpil specialiteiten op basis van levonorgestrel en ulipristal)
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Zoek de fout

M. Ceulemans, Medi-Sfeer, maart 2022



Huidige “noodpil” specialiteiten in België
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• Levonorgestrel 1,5mg 

• Progestageen

• Binnen de 72u na het seksueel contact 

• Ulipristal 30mg 

• Progestageen receptor modulator

• Binnen de 120u na het seksueel contact 

Afbeeldingen via Medipim



• Koperspiraal

• Levonorgestrel bevattend spiraal (off-label)
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Spiraal als noodanticonceptie

Turok et al, NEJM, 2021



• Zeer frequent - circa 500 verpakkingen van de noodpil afgeleverd per dag (APB data) 

• Tegemoetkoming:

• Voor alle vrouwen ongeacht de leeftijd – op voorschrift (sinds juni 2020)

• Aflevering aan derde betaler zonder voorschrift (sinds september 2020)
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Aflevering noodpil in België

BCFI – Folia Pharmacotherapeutica juni 2020
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Kennis rond noodanticonceptie bij het publiek

Ceulemans et al, Contraception, 2022



• Gemiddelde kennisscore: 6.3± 1.8/10

• Goede kennis over:
• Noodpil biedt geen bescherming tegen SOAs

• Belangrijk om noodpil zo snel mogelijk in te nemen

• Duur van het effect

• Gebrek aan kennis over:
• Koperspiraal als noodanticonceptie

• Werkingsmechanisme van de noodpil

• Afwezigheid negatief effect op de vruchtbaarheid op lange termijn
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Kennis rond noodanticonceptie bij het publiek

Ceulemans et al, Contraception, 2022



Werkingsmechanisme noodpil: uitstellen ovulatie
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Window of action in relatie tot ovulatie

10 Prabakar et al, BMJ, 2012

Tijdstip ovulatie

‘onvoorspelbaar’

+

Zaadcellen kunnen tot 5 d 

overleven, eicel tot 24u 



Effectiviteit

11 Glasier et al, Lancet, 2010
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Cochrane review 2019

Shen et al, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019



Nevenwerkingen

13 Glasier et al, Lancet, 2010
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Interactie ulipristal en progestagenen

Brache et al, Hum Reprod, 2015
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Interactie ulipristal en progestagenen

Edelman et al, Contraception, 2018

Donkere balk = UPA +   /

Lichtere balk = UPA + COC
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Interactie ulipristal en progestagenen

Banh et al, Contraception, 2020

No one ovulated during the five days following UPA

Immediate (“quick”) restart (n=26): 0/26 ovulated at any time in the cycle

Delayed restart (n=23): 4/23 ovulated before the end of the cycle (p=0.042)

Ovulation on day 15, 16, 16 and 17 (= 7, 8 and 9 days after UPA intake)



• Tegenstrijdige informatie beschikbaar

• Tussen BCFI, adviezen Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en Domus Medica

• Verschil in interpretatie/gebrek aan studies ivm effectiviteit LNG/UPA en interactie UPA/progest. 

• Doel: uniformiseren adviezen

• Interdisciplinaire werkgroep (BCFI, Domus Medica, APB, KU Leuven, UA, Sensoa)

• Welke vorm van (hormonale) noodanticonceptie adviseer je? 

• Welk advies in verband met (her)start anticonceptie geef je na gebruik noodpil? 

• Adviezen ivm wanneer noodanticonceptie te adviseren niet herzien (zie BCFI)
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Herziening adviezen noodanticonceptie



• Spiraal is steeds de eerste keuze 

• Wat de noodpil betreft:
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Keuze noodanticonceptie

Zie https://www.bcfi.be/pub_files/Richtlijnen%20noodanticonceptie%20in%20België%202021_def.pdf. 

https://www.bcfi.be/pub_files/Richtlijnen%20noodanticonceptie%20in%20België%202021_def.pdf
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M. Ceulemans, Medi-Sfeer, 2022
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M. Ceulemans, Medi-Sfeer, 2022



• Co-medicatie: gebruik van CYP3A4 inductoren 

• Gewicht/BMI

• Borstvoeding
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Bepaalde situaties
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Gelijktijdig gebruik van CYP3A4 inductoren
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Gewicht

Edelman et al, Obstet Gynecol, 2022
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Gebruik noodpil LNG en borstvoeding
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Gebruik noodpil UPA en borstvoeding
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Gebruik anticonceptie na inname noodpil

*
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Afleverprotocol noodpil

Ceulemans M et al, Pharmacy, 2022
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• BELpREG project

• Eerstelijnszone Antwerpen = pilootregio

• Data collectie door zwangere vrouwen via online vragenlijsten start dit najaar! 

• Voor meer info, zie www.belpreg.be

• MADAM-studie

• Internationaal project; doel = optimale dosering van GM tijdens zwangerschap

• Momenteel vragenlijst online om voorkeuren zorgverleners te identificeren

• Surf naar https://data.castoredc.com/survey/57N5ETYL en neem deel!
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Aandacht voor 2 lopende projecten / studies

http://www.belpreg.be/
https://data.castoredc.com/survey/57N5ETYL


Bedankt voor uw aandacht!

Michael Ceulemans, PharmD, PhD

Clinical Pharmacology & Pharmacotherapy 

Department of Pharmaceutical & Pharmacological Sciences

e-mail: Michael.ceulemans@kuleuven.be

Call for papers!

mailto:Michael.ceulemans@kuleuven.be
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Counseling voorkeuren van het publiek

Ceulemans et al, Contraception, 2022



Effectiviteit

33 Prabakar et al, BMJ, 2012

80/1000: geen

10/1000: levonorgestrel

5/1000  : ulipristal

1/1000  : koperspiraal


