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Bij het gebruik van anticonceptie is het nodig dat de methode die wordt gebruikt past bij de persoonlijke voorkeur of 

leefstijl van de vrouw en goed wordt toegepast. Dat gebeurt vaak niet. Dit is een van de redenen dat ieder jaar meer 

dan 8000 pilgebruiksters een abortus ondergaan. De minderheid, zo’n 20% van deze abortuscliënten, geven aan dat 

de zwangerschap is ontstaan ondanks perfect gebruik van de pil. In de overige 80% van de gevallen zijn de zwanger-

schappen dus het gevolg van gebruikersfouten.1 In dit artikel wordt op een rijtje gezet wat er bekend is over thera-

pietrouw bij anticonceptie. Ter conclusie zal worden gekeken hoe huisartsen en apotheken een rol kunnen spelen bij 

het verbeteren van correct anticonceptiegebruik. 

 

De pil 

De pil is in Nederland verreweg de meest gebruikte anticonceptiemethode. Ruim de helft van alle vrouwen die anti-

conceptie gebruiken, slikt de pil. Slechts een derde van de Nederlandse pilgebruiksters geeft aan de afgelopen zes 

maanden geen enkele pil vergeten te zijn.2 Als meer dan één pil wordt vergeten van dezelfde strip, kan het risico op 

een ongeplande zwangerschap groter worden volgens de NHG Standaard Anticonceptie.3 Bij 21% van de pilgebruik-

sters is dat in het afgelopen half jaar gebeurd.2 Hoewel dit op zich al een behoorlijke groep is, blijkt uit onderzoek dat 

vrouwen het aantal pillen dat zij vergeten behoorlijk onderschatten. Nog niet de helft van de vrouwen die pillen 

hebben gemist volgens een elektronisch pillendoosje, geeft dat zelf ook aan.4 De meeste pillen worden vergeten in 

de eerste week van de strip, wanneer het risico op zwangerschap het grootst is als er pillen worden overgeslagen.5 

Over het algemeen worden weinig demografische verschillen gevonden tussen vrouwen die wel en diegenen die 

geen pillen zeggen te vergeten. In Nederland geven vrouwen van niet-Westerse herkomst, jongere vrouwen en die-

genen die geen vaste partner hebben vaker toe dat zij de afgelopen tijd meer dan één pil van dezelfde strip zijn ver-

geten.6 Zelf zeggen vrouwen de pil vooral over te slaan als zij niet thuis overnachten of als ze geen nieuw pakje pillen 

op voorraad hebben. Ook worden pillen vaak gewoonweg vergeten.7 Andere factoren zijn mogelijk ook van invloed, 

zoals het ontbreken van een dagelijkse routine en het gevoel niet goed door de arts betrokken te zijn geweest bij de 

keuze voor de pil.8  

Uit Nederlands onderzoek naar de rol van psychosociale factoren bij het vergeten van de pil bleken risicoperceptie 

en in hoeverre men een kinderwens heeft niet samen te hangen met het vergeten van de pil. Wel waren vrouwen 

die de pil vergeten negatiever over de pil. Ook voelden zij zich minder goed in staat om de pil iedere dag te slikken, 

ook in lastige omstandigheden (zoals wanneer men bijwerkingen ervaart of een tijdje geen seks heeft).6 Attitude en 

het gevoel controle te hebben over het gedrag zijn dus dingen waar aandacht voor moet zijn bij vrouwen die de pil 

(willen) gebruiken. 
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Figuur 1 

Therapietrouw was in beide groepen hoog. 

Voor NuvaRing was 87.4% van de deelnemers volledig therapietrouw, voor Microgynon 30 was dat 86.6%. 

 

Bij andere methoden 

Bijna de helft van de vrouwen heeft er een voorkeur voor om anticonceptie niet iedere dag in te nemen.9 Voor deze 

vrouwen zijn er alternatieven. Net als bij de pil is therapietrouw relevant bij de vaginale ring en de pleister. In een 

Cochrane review wordt op basis van vier studies geconcludeerd dat therapietrouw bij de pleister beter is dan bij de 

pil, maar voor de ring verschillen de resultaten. In twee van de besproken studies wordt geen verschil gevonden. In 

één studie komt therapietrouw bij de ring beter uit de bus dan bij de pil. Er is echter ook een onderzoek waarbij the-

rapietrouw bij de pil juist beter is.10 Mogelijk komen deze verschillen doordat therapietrouw in de onderzoeken ver-

schillend is geoperationaliseerd. Bij de onderzoeken naar therapietrouw gaat het bijna altijd over zelfrapportage, 

meestal op basis van een dagboek. In één studie is gekeken of vrouwen tijdig hun nieuwe voorraad ophalen. Dit 

bleek bij ringgebruiksters minder vaak te gebeuren dan bij de pil en de pleister, wat zou kunnen wijzen op mindere 

therapietrouw.11 In verreweg de grootste studie over therapietrouw waarin meer dan 26.000 vrouwen zijn onder-

vraagd, bleek de pil vaker te worden vergeten (door 71%) dan de pleister (32%) of de ring (22%).12 Verschillen in 

therapietrouw tussen deze drie methoden leiden er niet toe dat de ene methode effectiever is dan de andere. Er 

worden doorgaans geen verschillen gevonden tussen de drie methoden.10,13  

Als een vrouw moeite heeft om haar methode op de juiste manier te gebruiken is het wellicht raadzaam om op een 

andere methode over te stappen. Dat kan een andere combinatiemethode zijn (pil, ring of pleister). Dat er weinig 

verschillen zijn in therapietrouw bij deze methoden, betekent niet dat voor een individuele vrouw een overstap naar 

een andere methode geen zin kan hebben.  

Een alternatief voor de genoemde methoden is langwerkende anticonceptie, met name spiralen en het implantaat. 

Hierbij speelt therapietrouw nauwelijks een rol en is de betrouwbaarheid in de praktijk dan ook groter.13,14 Het enige 

waarop gelet zou moeten worden, is of het middel op tijd wordt vervangen. Er zijn echter ook nadelen aan deze me-



thoden. Zo is er een ingreep nodig van de arts om het anticonceptivum te plaatsen (en om het weg te halen), wat 

ook pijnlijk kan zijn. Daarnaast zijn bloedingen minder voorspelbaar en ook niet uit te stellen door de gebruikster.  
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Figuur 2 

Gebruiksters van de pil rapporteerden vaker dat zij hun anticonceptie waren vergeten of te laat hadden ingenomen.  

 

Conclusie 

De pil wordt veel vergeten. Therapietrouw lijkt bij de pil vaker mis te gaan dan bij de pleister. Bij de ring is de eviden-

tie minder eenduidig. Dit betekent niet dat iedereen meteen gestimuleerd zou moeten worden om andere – met 

name lang werkende – methoden te kiezen. Er is geen ideale anticonceptiemethode en bij iedere vrouw zal een indi-

viduele afweging gemaakt moeten worden tussen voor- en nadelen. Wel zou met vrouwen die vaak hun anticoncep-

tie vergeten gepraat moeten worden of een andere methode misschien beter aansluit bij hun leefstijl.  

De huisarts kan niet meer goed in de gaten houden hoe het gaat met anticonceptiegebruik, omdat een recept alleen 

nog nodig is bij aanvang van het gebruik van een nieuwe methode . Daarom is het nog belangrijker dan in het verle-

den om goed in te gaan op de noodzaak van juist gebruik. Bij vrouwen die weinig informatie hebben gekregen over 

anticonceptie, de aanwijzingen over juist gebruik minder goed begrijpen en minder betrokken zijn geweest bij de 

keuze voor een methode, blijkt de therapietrouw minder goed te zijn.15 Dit zijn punten waar de huisarts aandacht 

aan kan geven. Bij apotheken kan gekeken worden of anticonceptiegebruiksters later dan verwacht komen voor een 

nieuwe voorraad en men kan dit terugkoppelen naar de huisarts.16 Dit zou een mooi aanknopingspunt kunnen zijn 

om met de cliënt in gesprek te gaan. 
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