
DR. SYLVIA
 
In dit nummer zal ik wat vertellen over de pil en de prikpil. 

D~ pil 

". 

Er bestaan vele soorten en typen pillen, met min of meer 
dezelfde werking: door middel van hormonen WOrd je eigen 
cyclus geblokkeerd. Je krijgt daardoor geen eisprong, zodat je 
niet zwanger kunt worden. Bijkomende effecten zijn 
verander lngen van het sli jmvlies van de baarmoeder, waardoor 
een per ongeluk toch bevrucht ei zich niet kan innestelen. Ook 
verandert het sli jm in de baarmoederhals waardoor het 
transport van zaadcellen wordt bemoeilijkt. De combinatie van 
deze drie factoren maakt de pil een zeer betrouwbaar 
voorbehoedmiddel. 
De meeste pillen bevatten een combinatie van oestrogenen en 
progestagenen, in een vaste verhouding (de cornbinatiepil) of 
in een geleidelijk veranderde dosis (drie-fasen-pil). 
De voordelen van de pil zijn: de grote betrouwbaarheid, het 
niet afhankeli jk zi jn van je partner en de mogeli jkheid je 
menstruatie te plannen (de combinatiepil kun je 
'doorslikken'). De nadelen zijn dat je de pil aIleen op recept 
kunt kri jgen. Hoewel de jaarli jkse controle niet meer 
gebruikelijk is, moet je weI naar je huisarts of het 
Rutgershuls. Verder kun je bijwerkingen krijgen van 
pilgebrulk. Sommige klachten komen reqelmatig voor, maar zijn 
niet ernstig en verdwi jnen na enkele maanden gebruik, zoals 
hoofdpi jn, gewichtstoename en depressivi teit. Andere 
verschijnselen zljn ernstiger (maar gelukkig zeldzaam): het 
stijgen van de bloeddruk, trornbose en de invloed op de lever. 
Bij klachten dus altijd een arts raadplegen. 

Minipil en prikpil 

Deze middelen bevatten aIleen progestagenen. Bij de minipil in 
een zeer lage dosis, die aIleen veranderingen van het 
slijm(vlies) teweegbrengt en niet de eisprong remt. De mini
pil wordt voorgeschreven als je geen oestrogenen mag gebruiken 
en is aIleen bij zeer nauwkeurig gebruik betrouwbaar. 
De prlkpil bevat een hogere dosis progestageen en wordt 
gegeven als injectie. De dosis is voor zeker drie maanden 
voldoende en de werking is d'ezelfde als die van de pil. De 
voordelen z1 jn evenals bi j de pil de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkhe1d en daar komt bij het feit dat je er maar 
~~nmaal per drie maanden aan hoeft te denken. De nadelen zijn 
aanzienlijk en ongeveer ~~n derde deel van de gebruiksters 
heeft daar mee te maken. Na de eerste injectie(s) komen vaak 
onregelrnatige bloedingen voor, daarna stoppen de menstruaties 
geheel. Ais je wilt stoppen met de prlkpil, omdat je kinderen 
wilt of gewoon omdat het je niet bevalt, duurt het maanden (en 
soms jaren) tot je cyclus is hersteld. Veel vrouwen klagen 
over hoofdpijn, misselljkheid en emotionele veranderingen. 

Veel gestelde vragen
 

- Wanneer moet lk met de pil beginnen?
 
Als je begint op de eerste dag van je menstruatie ben je vanaf
 
de eerste dag beschermd, begin je wat later, rond de vijfde
 
daq dan kun je de eerste cyclus nag een eisprong hebben.
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- Ik ben een pil vergeten, wat nu?
 
Je kunt gewoon doorgaan met de strip, maar de betrouwbaarheid
 
is afgenomen en het beste kun je tijdens die maand extra
 
voorzorgsmaatregelen treffen (condoom).
 

- Kan ik de pil doorslikken?
 
AIleen de combinatiepil kun je doorslikken~ niet de drie

fasen-pil. Omdat de doser1ng van oestrogenen zo laag mogeli jk
 
wordt gehouden, kun je doorbraakbloedingen kri jgen. Je kunt
 
dan alsnog stoppen. Naarmate je vaker de pil doorslikt, gaat
 
het steeds beter.
 
Een fabeltje is dat je moet menstrueren omdat zieh
 
afvalstoffen ophopen. Door de pil wordt het slijmvlies van je
 
baarmoeder dun gehouden en hoeft niet afgestoten te worden,
 
zoals tijdens een norrnale cursus.
 

- Als ik stop met de pil hoe lang duurt het dan voordat ik
 
zwanger kan worden?
 
Oat verschil t van vrouw tot vrouw, maar over het algemeen
 
herstelt je cyelus zich binnen een paar rnaanden. Artsen raden
 
aan eerst een menstruatie af te waehten voordat je zwanger
 
wordt. Daar zijn twee redenen voor: ten eerste is er een
 
kleine kans dat het eerste ei dat vrijkomt een sleehtere
 
kwali tedt heeft en daardoor is er een iets grotere kans op
 
afwijkingen en ten twcede kun je moeilijk de zwangerschapsduur
 
uitrekenen.
 

Prijzen 

De rneest gebruikte pillen kosten per zes maanden F 35,- tot 
F 65,- en de prikpil kost F 28,-. Het ziekenfonds vergoedt per 
half jaar ongeveer F 35,-. 

Dr. sylvia 
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