
Ethinylestradiol en
Levonorgestrel
Deze informatie van Lexicom®legt uit wat u moet weten over dit medicijn, inclusief 
waarvoor het wordt gebruikt, hoe u het moet innemen, de bijwerkingen en wanneer u uw 
zorgverlener moet bellen.

Merknamen: VS
Afirmelle; Altavera; amethist; Amethia Lo [DSC]; Amethist; Ashlyna; Aubra; Aubra-EQ; 
Avian; Ayuna; Balcoltra; Camrese; Camrese Lo; kasteel; Chateal-EQ; dagzien; Delila; 
Dolisale; Enpresse-28; FaLessa; Falmina; Fayosim; Iclevia; introductie; Jaimies; Jolessa; 
Kurvelo; Larissia; Lessina; Levonest; Levora 0,15/30 (28); lelie; LoJaimiess; LoSeizoens; 
lutera; Marlis; Myzilra [DSC]; Orsythia; Portia-28; Kwartet; Quasense [DSC]; Rivelsa; 
Seizoensgebonden; setlakine; eenvoud; Sronyx; Trivora (28); draai; Tyblume; Vienva

Merknamen: Canada
Alesse 21; Alesse 28; Alysena 21; Alysena 28; Avian; ESME 21 [DSC]; ESME 28 [DSC]; 
Indayo; Lutera 21 [DSC]; Lutera 28 [DSC]; Min Ovaal 21; Min Ovaal 28; Ovima 21; Ovima 
28; Portia 21; Portia 28; Seizoensgebonden; Seizoensgebonden; Triquilar 21; Triquilar 
28

Waarschuwing

Alle producten:
Het roken van sigaretten tijdens het gebruik van dit medicijn verhoogt de kans op ernstige hart- en

bloedgerelateerde bijwerkingen. Deze kans neemt toe met de leeftijd (voornamelijk ouder 
dan 35 jaar). Het wordt ook verhoogd met het aantal gerookte sigaretten. Het wordt sterk 
afgeraden om te roken. Gebruik dit medicijn niet als u rookt en ouder bent
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dan 35 jaar.

Lapje:

Zorg ervoor dat u uw body mass index (BMI) kent. Als u het niet weet, overleg dan met 
uw arts. Als uw BMI 25 of meer is, werkt dit medicijn mogelijk niet zo goed. Gebruik dit 
medicijn niet als uw BMI 30 of hoger is. Het risico op bloedstolsels kan hoger zijn bij een 
BMI van 30 of meer.

Waar wordt dit medicijn voor gebruikt?

Het wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Als u dit geneesmiddel om een   andere reden heeft 

gekregen, neem dan contact op met uw arts voor meer informatie.

Wat moet ik mijn arts vertellen VOORDAT ik dit medicijn 
neem?

Als u allergisch bent voor dit medicijn; enig onderdeel van dit medicijn; of andere drugs, 

voedingsmiddelen of stoffen. Vertel uw arts over de allergie en welke tekenen u had.

Als u een van deze gezondheidsproblemen heeft gehad: Bloedstolsels, 
bloedstollingsprobleem, borstkanker of andere vormen van kanker waarbij hormonen 
het laten groeien, zieke bloedvaten in de hersenen of het hart, hartklepproblemen, 
hartziekte, een bepaald type afwijking hartslag (atriumfibrilleren), pijn op de borst 
veroorzaakt door angina, hartaanval, beroerte, hoge bloeddruk, levertumor of andere 
leverproblemen, ernstige hoofdpijn of migraine, of diabetes.

Als u een van deze gezondheidsproblemen heeft gehad: endometriumkanker, kanker van de 

baarmoederhals of vagina, of vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet bekend is.

Als u geel werd tijdens de zwangerschap of bij gebruik van anticonceptiva op basis van 

oestrogeen of hormonen.

Als u ombitasvir, paritaprevir en ritonavir (met of zonder dasabuvir) 
gebruikt.

Als u g lecaprevir en pibrentasvir gebruikt.

Als u zwanger bent of zwanger zou kunnen zijn. Gebruik dit medicijn niet als u 

zwanger bent.
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Dit is geen lijst van alle medicijnen of gezondheidsproblemen die met dit medicijn te maken hebben.

Vertel uw arts en apotheker over al uw medicijnen (op recept of OTC, natuurlijke 
producten, vitamines) en gezondheidsproblemen. U moet controleren of het veilig voor u 
is om dit medicijn te gebruiken met al uw medicijnen en gezondheidsproblemen. Begin, 
stop of verander de dosis van geen enkel geneesmiddel zonder overleg met uw arts.

Wat zijn enkele dingen die ik moet weten of doen terwijl ik dit 
medicijn gebruik?

Vertel al uw zorgverleners dat u dit medicijn gebruikt. Dit omvat uw artsen, verpleegkundigen, 

apothekers en tandartsen. Het kan nodig zijn om met dit medicijn te worden gestopt vóór 

bepaalde soorten operaties, zoals uw arts u heeft verteld. Als dit medicijn wordt gestopt, zal uw 

arts u vertellen wanneer u na uw operatie of procedure weer met dit medicijn moet beginnen.

Dit medicijn kan de kans op bloedstolsels, een beroerte of een hartaanval vergroten. Praat 

met de dokter.

Praat met uw arts als u voor langere tijd stil moet zijn, zoals lange reizen, 
bedrust na een operatie of ziekte. Als u lange tijd niet beweegt, kan uw kans 
op bloedstolsels toenemen.

Als u een hoge bloedsuikerspiegel (diabetes) heeft, overleg dan met uw arts. Dit medicijn kan de 

bloedsuikerspiegel verhogen.

Controleer uw bloedsuiker zoals uw arts u heeft verteld.

Vertel het uw arts als u tekenen van een hoge bloedsuikerspiegel heeft, zoals 
verwardheid, slaperigheid, meer dorst, meer honger, vaker plassen, blozen, snelle 
ademhaling of adem die naar fruit ruikt.

Hoge bloeddruk is voorgekomen met dit soort medicijnen. Laat uw bloeddruk 
controleren zoals uw arts u heeft verteld.

Laat uw bloed controleren zoals de arts u heeft verteld. Praat met de dokter.

Zorg ervoor dat u regelmatig borstonderzoeken en gynaecologische controles heeft. Je zult ook
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borstzelfonderzoek moet doen zoals u is verteld.

Dit medicijn kan bepaalde laboratoriumtests beïnvloeden. Vertel al uw zorgverleners en 

laboratoriummedewerkers dat u dit medicijn gebruikt.

Bepaalde medicijnen, kruidenproducten of gezondheidsproblemen kunnen ervoor zorgen dat op 

hormonen gebaseerde anticonceptie niet zo goed werkt. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van al 

uw medicijnen en gezondheidsproblemen. U moet kijken of u ook een niet-hormonale vorm van 

anticonceptie zoals condooms moet gebruiken.

Als u allergisch bent voor tartrazine (FD&C Geel nr. 5), overleg dan met uw arts. Sommige 

producten bevatten tartrazine.

Dit medicijn kan een hoog cholesterol- en triglyceridengehalte veroorzaken. Praat met de 

dokter.

Dit medicijn stopt niet de verspreiding van ziekten zoals HIV of hepatitis die worden 

overgedragen door seks. Heb geen enkele vorm van seks zonder een condoom van latex of 

polyurethaan te gebruiken. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

De kans op het krijgen van baarmoederhalskanker kan groter zijn bij mensen die op hormonen 

gebaseerde anticonceptie gebruiken. Dit kan echter andere redenen hebben. Als u vragen 

heeft, neem dan contact op met de arts.

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat het risico op borstkanker groter is bij langdurig 

gebruik van op hormonen gebaseerde anticonceptie. Andere studies hebben dit risico echter niet 

aangetoond. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de arts.

Niet gebruiken bij kinderen die hun eerste menstruatie niet hebben gehad.

Als u tekenen van zwangerschap heeft of als u een positieve zwangerschapstest heeft, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts.

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U moet eventuele risico's voor uw baby 
bespreken.
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Wat zijn enkele bijwerkingen waarover ik meteen mijn arts moet 
bellen?
WAARSCHUWING/LET OP:Hoewel het zeldzaam kan zijn, kunnen sommige mensen zeer slechte en soms 

dodelijke bijwerkingen krijgen bij het nemen van een medicijn. Vertel het uw arts of schakel onmiddellijk 

medische hulp in als u een van de volgende tekenen of symptomen heeft die verband kunnen houden met 

een zeer ernstige bijwerking:

Tekenen van een allergische reactie, zoals uitslag; netelroos; jeuk; rode, gezwollen, blaren of 

schilferende huid met of zonder koorts; piepende ademhaling beklemd gevoel op de borst of keel; 

moeite met ademhalen, slikken of praten; ongebruikelijke heesheid; of zwelling van de mond, het 

gezicht, de lippen, de tong of de keel.

Tekenen van leverproblemen zoals donkere urine, zich moe voelen, geen honger hebben, 

maagklachten of maagpijn, lichtgekleurde ontlasting, overgeven of een gele huid of ogen.

Tekenen van galblaasproblemen zoals pijn in de rechterbovenbuik, rechterschouder of 
tussen de schouderbladen; verandering in ontlasting; donkere urine of gele huid of ogen; 
of koorts met koude rillingen.

Tekenen van hoge bloeddruk zoals zeer hevige hoofdpijn of duizeligheid, flauwvallen of verandering 

in het gezichtsvermogen.

Zwakte aan één kant van het lichaam, moeite met spreken of denken, verandering in 

evenwicht, hangend aan één kant van het gezicht of wazig zicht.

Depressie of andere stemmingswisselingen.

Een knobbel in de borst, pijn of pijn in de borst, of afscheiding uit de tepel.

Vaginale jeuk of afscheiding.

Spotting of vaginale bloeding die erg erg is of niet weggaat.

Veranderingen of verlies van gezichtsvermogen, uitpuilende ogen of verandering in hoe contactlenzen aanvoelen.

Dit medicijn kan ervoor zorgen dat u opzwelt of vocht in uw lichaam houdt. Vertel het uw arts als u last heeft 

van zwelling, gewichtstoename of moeite met ademhalen.

Bel onmiddellijk uw arts als u tekenen van een bloedstolsel heeft, zoals pijn op de 
borst of druk; bloed ophoesten; kortademigheid; zwelling, warmte, gevoelloosheid, 
kleurverandering of pijn in een been of arm; of moeite met praten of
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slikken.

Wat zijn enkele andere bijwerkingen van dit medicijn?
Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Veel mensen hebben echter geen 

bijwerkingen of hebben slechts kleine bijwerkingen. Bel uw arts of zoek medische hulp als een 

van deze bijwerkingen of andere bijwerkingen u storen of niet verdwijnen:

Tabletten en kauwtabletten:

Meer of minder honger hebben.

Duizeligheid of hoofdpijn.

Gewichtstoename of -verlies.

Maagklachten of overgeven.

Buikkrampen.

Opgeblazen gevoel.

Vergrote borsten.

Tedere borsten.

Periode (menstruele) veranderingen. Deze omvatten spotting of bloeding tussen 
cycli.

Rugpijn.

Dit medicijn kan donkere plekken op de huid op uw gezicht veroorzaken. Vermijd zon, 

zonnelampen en zonnebanken. Gebruik zonnebrandcrème en draag kleding en brillen die u 

beschermen tegen de zon.

Lapje:

Irritatie waar dit medicijn wordt gebruikt.

Hoofdpijn.

Gewichtstoename.

Buikkrampen.
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Maag van streek.

Dit zijn niet alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem 
dan contact op met uw arts. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

U kunt bijwerkingen melden aan uw nationale gezondheidsinstantie.

U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-332-1088. U kunt bijwerkingen ook 
melden op:https://www.fda.gov/medwatch.

Hoe kan dit medicijn het beste worden ingenomen?

Gebruik dit medicijn zoals voorgeschreven door uw arts. Lees alle aan u verstrekte informatie. Volg alle 

instructies nauwkeurig op.

Alle producten:

Sla geen doses over, ook niet als u niet vaak seks heeft.

Nadat u met dit medicijn bent begonnen, moet u mogelijk een niet-hormonaal type anticonceptie 

gebruiken, zoals condooms, om zwangerschap gedurende enige tijd te voorkomen. Volg wat uw 

arts u heeft gezegd te doen bij het gebruik van een niet-hormonaal type anticonceptie.

Tabletten:

Neem met of zonder voedsel. Innemen met voedsel als het maagklachten veroorzaakt.

Kauwbare tabletten:

Kauw en slik door met een vol glas water of slik de tablet heel door.

Op een lege maag innemen.

Tabletten en kauwtabletten:

Neem dit medicijn op hetzelfde tijdstip van de dag.

Als u ook colesevelam gebruikt, neem dit dan ten minste 4 uur voor of na het innemen van dit 

geneesmiddel in.

Als u moet overgeven of diarree heeft, werkt dit medicijn mogelijk niet zo goed om te voorkomen dat
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zwangerschap. Gebruik een extra vorm van anticonceptie, zoals condooms, totdat u contact 

opneemt met uw arts.

Als uw maandelijkse cyclus 28 dagen is en u mist 2 perioden op rij, doe dan een 

zwangerschapstest voordat u met een nieuwe doseringscyclus begint.

Als u een cyclus heeft die langer is dan 91 dagen en u mist één menstruatie, doe dan een 

zwangerschapstest voordat u met een nieuwe doseringscyclus begint.

Lapje:

Breng de pleister eenmaal per week gedurende 3 weken aan. Zet het elke week op dezelfde dag. 

Gebruik geen pleister op de 4eweek.

Breng de pleister aan op een schone, droge, gezonde huid op de bil, buik of bovenrug.

Verplaats de site met elke patch.

Niet op de borst aanbrengen.

Plaats de pleister niet op de taille of onder een bh-bandje.

Niet op een geïrriteerde of beschadigde huid aanbrengen. Niet aanbrengen op een gebied met huidplooien 

of huid die zal worden ingewreven door strakke kleding.

Gebruik geen pleisters die zijn gesneden of er niet goed uitzien.

Gebruik geen lijm of wikkels om de pleister op zijn plaats te houden.

Breng niet aan op de huid waar u net crèmes, oliën, lotions, poeder of andere 

huidproducten hebt gebruikt. De pleister plakt mogelijk niet zo goed.

Breng niet meer dan 1 pleister tegelijk aan.

Als u 2 perioden achter elkaar mist, doe dan een zwangerschapstest voordat u met een nieuwe 

doseringscyclus begint.

Als dit medicijn niet op de juiste manier is gebruikt en 1 maandelijkse menstruatie wordt gemist, doe 

dan een zwangerschapstest.

Als u zwemt of vaak in contact komt met water, blijft de pleister mogelijk niet zo 
goed plakken. Praat met uw arts als u zwemt of vaak langer dan 30 minuten in 
contact bent met water.
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Als de pleister aan de randen loslaat, drukt u stevig op de randen.

Breng dezelfde pleister op dezelfde plaats aan als deze eraf valt en minder dan 24 uur is 

verwijderd.

Breng een nieuwe pleister aan als de gebruikte pleister niet langer plakkerig is of aan zichzelf 

of een ander oppervlak kleeft.

Als een pleister er langer dan 1 dag niet is geweest, bent u mogelijk niet beschermd tegen zwangerschap. 

Breng een nieuwe pleister aan om een   nieuwe cyclus van 4 weken te starten. Gebruik een ander type 

anticonceptie zoals een condoom tijdens de eerste week van de nieuwe cyclus.

Wat moet ik doen als ik een dosis mis?

Als een dosis is vergeten, controleer dan de bijsluiter of bel de arts om te weten wat u moet doen. Als dit 

medicijn wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen, moet mogelijk enige tijd een andere vorm van 

anticonceptie worden gebruikt om zwangerschap te voorkomen.

Hoe bewaar en/of gooi ik dit medicijn weg?
Tabletten en kauwtabletten:

Bewaren bij kamertemperatuur beschermd tegen licht. Op een droge plaats bewaren. Bewaar 

niet in een badkamer.

Kauwbare tabletten:

Beschermen tegen hitte.

Lapje:

Bewaar op kamertemperatuur. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bewaar in zakje tot klaar voor gebruik.

Nadat u een pleister op de huid hebt verwijderd, moet u de plakkerige zijkanten van de pleister naar 

elkaar toe vouwen. Gooi gebruikte pleisters weg waar kinderen en huisdieren er niet bij kunnen.

Alle producten:
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Bewaar alle medicijnen op een veilige plaats. Houd alle medicijnen buiten het bereik van kinderen en 

huisdieren.

Gooi ongebruikte of verlopen medicijnen weg. Spoel niet door een toilet of giet het niet in een afvoer, tenzij u 

wordt gevraagd dit te doen. Neem contact op met uw apotheker als u vragen heeft over de beste manier om 

medicijnen weg te gooien. Mogelijk zijn er in uw omgeving programma's voor het terugnemen van 

medicijnen.

Algemene drugsfeiten

Als uw symptomen of gezondheidsproblemen niet verbeteren of erger worden, neem dan contact 

op met uw arts.

Deel uw medicijnen niet met anderen en gebruik geen medicijnen van iemand anders.

Sommige medicijnen hebben mogelijk een andere patiëntenbijsluiter. Als u vragen heeft 
over dit medicijn, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige, apotheker of 
andere zorgverlener.

Sommige medicijnen hebben mogelijk een andere patiëntenbijsluiter. Raadpleeg 
uw apotheker. Als u vragen heeft over dit medicijn, neem dan contact op met uw 
arts, verpleegkundige, apotheker of andere zorgverlener.

Als u denkt dat er sprake is van een overdosis, bel dan uw antigifcentrum of schakel onmiddellijk 

medische hulp in. Wees klaar om te vertellen of te laten zien wat er is genomen, hoeveel en 

wanneer het is gebeurd.

Gebruik en disclaimer voor consumenteninformatie
Deze algemene informatie is een beperkte samenvatting van diagnose-, behandelings- en/of 

medicatie-informatie. Het is niet bedoeld om alomvattend te zijn en moet worden gebruikt als een 

hulpmiddel om de gebruiker te helpen potentiële diagnostische en behandelingsopties te 

begrijpen en/of te beoordelen. Het bevat NIET alle informatie over aandoeningen, behandelingen, 

medicijnen, bijwerkingen of risico's die van toepassing kunnen zijn op een specifieke patiënt. Het is 

niet bedoeld als medisch advies of vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling van 

een zorgverlener op basis van het onderzoek en de beoordeling door de zorgverlener van de 

specifieke en unieke omstandigheden van een patiënt. Patiënten moeten met een zorgverlener 

spreken voor volledige informatie over hun gezondheid, medische vragen en behandelingsopties,
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inclusief eventuele risico's of voordelen met betrekking tot het gebruik van medicijnen. Deze informatie 

onderschrijft geen behandelingen of medicijnen als veilig, effectief of goedgekeurd voor de behandeling van een 

specifieke patiënt. UpToDate, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen wijzen elke garantie of aansprakelijkheid af 

met betrekking tot deze informatie of het gebruik ervan. Het gebruik van deze informatie is onderworpen aan de 

Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op:

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical- Effectiveness-terms.

Datum laatste beoordeling
2022-01-20

auteursrechten

© 2022 UpToDate, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Als u vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact op met een lid van uw zorgteam. Als u 
een patiënt bent bij MSK en u moet na 17.00 uur, in het weekend of op een feestdag een 
zorgverlener bereiken, bel dan 212-639-2000.

Ga voor meer bronnen naarwww.mskcc.org/peom onze virtuele bibliotheek te doorzoeken.
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