
 

Gebruiksaanwijzing 
 

INLEIDING 
 

Voor wie? 
Apothekers en hun patiënten die een noodanticonceptie vragen (NC). 

 

Waarom? 
Ondersteuning van de gedeelde besluitvorming tussen de patiënt en de apotheker in 
het kader van een NC-verzoek.  

• Begeleiden van de patiënt om de verschillende mogelijkheden van noodanticonceptie 
te begrijpen, wat ze ervan kan verwachten om de voor haar meest geschikte te kiezen.  

• Ondersteunen van de apotheker door alle nodige informatie te verzamelen en een 
geïnformeerde keuze mogelijk te maken. 

Hoe? 
Een visuele ondersteuning, gecreëerd door ons pharmacy.brussels team, dankzij 
subsidies van de GGC. Deze tool zal u helpen bij het behandelen van NC-aanvragen. 

 
Aan u om het u deze tool eigen te maken, hem te gebruiken bij uw patiënten, in de 
voorgestelde volgorde of in een andere volgorde volgens uw praktijk of uw patiënt. 

 
 
INHOUD 
 
De tool bevat 7 fiches : 
 

 Fiche Doel Kernboodschap 

1. Hoe werkt de 
menstruatiecyclus? 

• Herinnering hoe de 
menstruatie cyclus 
werkt 

• Ook nuttig buiten een 
NC-verzoek 

 

• De duur van de 
menstruatiecyclus staat niet 
vast 

•  Alleen de duur van de luteale 
fase staat vast 

2. En bevruchting? •  Herinnering hoe 
bevruchting in z’n 
werk gaat 

• Ook nuttig buiten 
een NC-verzoek 

 

• De levensduur van sperma en 
eicellen 



3. Is noodanticonceptie 
noodzakelijk? 

•  Maak samen met de 
patiënt, de balans op 
van de dagen dat ze 
haar gebruikelijke 
anticonceptiemethode 
vergat en de dagen 
waarop 
onbeschermde seks 
(OS) plaatsvond 

 

• Een kalender visualiseert 
duidelijk hoe de vergeten 
dagen en de OS zich 
verhouden tov elkaar 

4. Welke methode van 
noodanticonceptie te 
kiezen? 

•  Kies met de patiënt 
de meest geschikte 
methode voor haar 
situatie  als een NO 
noodzakelijk is. 

 

• Beschikbare methoden met 
hun voor- en nadelen, niet 
vergeten discreet de BMI 
controleren 

5. Welke methode van 
noodanticonceptie te 
kiezen? 

• Informatie die nodig 
is om te kiezen 
tussen de 
verschillende NC 
mogelijkheden 

 

• Detecteer interacties met 
orale NC  

• Controleer discreet de BMI 

6. En nu? Als een 
morning-afterpil 
wordt gekozen. 

• Checklist om geen 
informatie of advies 
te vergeten bij het 
verstrekken van een 
noodpil 

 

• Vergeet niets, alles is 
belangrijk 

7. En nu? Als de 
plaatsing van een 
koperspiraal wordt 
gekozen. 

•  In gesprek gaan over 
de zorgverlener tot wie 
de patiënt zich kan 
wenden voor het 
plaatsen van het 
spiraaltje 

 

• Begeleid de keuze van de 
patiënt tot het einde 

 
 

 

Onbeschermde seks = OS 

Noodanticonceptie = NO 

 


