
De gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel Implanon NXT®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België en Luxemburg, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Implanon NXT®  
te waarborgen. 

(RMA versie 04/2020)

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie : Lees aandachtig de SKP vooraleer  
Implanon NXT® voor te schrijven (en / of te gebruiken en/of af te leveren).  
De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 
“Bijsluiters en SKP’s van geneesmiddelen”.

Implanon NXT® 
informatiegids voor 
gezondheidszorgbeoefenaars
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Deze informatiegids voor gezondheidszorgbeoefenaars maakt 
deel uit van het Belgische risicobeheerprogramma, dat als doel 
heeft een veilig en doeltreffend gebruik van IMPLANON NXT® toe 
te laten.
Deze brochure voorziet informatie over het correct plaatsen, 
verwijderen en vervangen van het implantaat, over de localisatie 
van het implantaat, over problemen gerelateerd aan het 
bloedingspatroon, over mogelijke bijwerkingen, interacties met 
andere geneesmiddelen en contra-indicaties. 

BELANGRIJK : Implanon NXT® is niet 
geïndiceerd tijdens de zwangerschap.  
Zwangerschap moet uitgesloten worden 
voordat het implantaat ingebracht wordt. Indien 
gedurende het gebruik van Implanon NXT® een 
zwangerschap optreedt, moet het implantaat 
verwijderd worden.

Merk op dat zwangerschappen die optreden 
tijdens het gebruik van IMPLANON NXT® gemeld 
dienen te worden.

Duidelijke richtlijnen hieromtrent vindt u op de 
laatste pagina van deze informatiegids. 

Essentiële punten bij het voorlichten van 
uw patiënten over Implanon NXT®

Voornaamste voorlichtingspunten zijn :
 -  Bespreken van mogelijke veranderingen in het 

bloedingspatroon.
 -  Bespreken van inbreng- en verwijderingsprocedure.
 -  Bespreken van de risico’s, de voordelen en de eventuele 

bijwerkingen.

•  Zoals bij alle progestageen-alleen methodes 
zal tijdens het gebruik van Implanon NXT® 
het vaginale bloedingspatroon veranderen 
en onvoorspelbaar worden. Nochthans lijkt 
het bloedingspatroon tijdens de eerste 
drie maanden voor veel vrouwen een 
goede aanwijzing voor het toekomstige 
bloedingspatroon. 

•  Onregelmatige bloedingen kunnen gepaard gaan met 
amenorroe, weinig frequente, frequente en/of langdurige 
bloedingen. 

•   De acceptatie van het veranderde bloedingspatroon bij uw 
patiënten kan worden verbeterd :

 -  door het verstrekken van goede informatie en 
voorlichting en via het meegeven van de Implanon NXT® 
informatiebrochure voor patiënten.

 -  door uw patiente een bloedingkaart te laten bijhouden. U 
kan haar vragen deze kaart ingevuld mee te brengen bij een

volgend bezoek teneinde de geschiktheid van deze methode met 
haar te evalueren

Zowel de Implanon NXT® informatiebrochure voor patiënten 
als de bloedingskaart kunnen geraadpleegd worden op de 
website van het fagg (www.fagg.be  ga naar kader onderaan 
de pagina “Links naar nuttige pagina’s en documenten voor 
de gezondheidszorgbeoefenaars”  kies : RMA-materialen) 
of kunnen worden aangevraagd bij MSD Belgium per email op 
volgend adres : dpoc_belux@merck.com of telefonisch op het 
nummer 02/ 373 43 95 (alle werkdagen van 9h-17h) of per post 
op volgend adres : MSD Belgium BV/SRL – Lynx Binnenhof 5 – 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België.

•  Het aantal stopzettingen door bloedingen is vergelijkbaar met 
andere langwerkende methodes.

•  Amenorroe kwam bij 1 op 5 vrouwen voor; 1 op 5 vrouwen 
rapporteerden frequente en/of langdurige bloedingen.

•  Leg uit aan de patiënte dat Implanon NXT® niet beschermt 
tegen HIV-infecties (AIDS) en andere seksueel overdraagbare 
aandoeningen.

•  Leg de inbreng- en verwijderingsprocedures uit; benadruk dat 
de patiënte zal moeten controleren of het implantaat steeds 
voelbaar is en dat er littekens of complicaties kunnen zijn.

•  Geef de patiënte voldoende tijd om de patiëntenbijsluiter door 
te nemen, haar keuze te overwegen en vragen te stellen.

•  Op de website van het fagg (www.fagg.be  ga naar 
kader onderaan de pagina “Links naar nuttige pagina’s en 
documenten voor de gezondheidszorgbeoefenaars”  kies : 
RMA-materialen), kan u een check-list terugvinden die u kan 
gebruiken als leidraad vóór en na het plaatsen van Implanon 
NXT®. U kan exemplaren bestellen per email op volgend 
adres : dpoc_belux@merck.com of telefonisch op het nummer 
02/373 43 95 (alle werkdagen van 9h-17h) of per post op 
volgend adres : MSD Belgium BV – Lynx Binnenhof 5 – 1200 
Sint-Lambrechts-Woluwe, België.

•  Na het inbrengen van het implantaat, dient u de 
patiëntenwaarschuwingskaart in te vullen. Deze kaart 
zit in elke verpakking van Implanon NXT® en moet 
volgende gegevens bevatten : batchnummer van het 
ingebrachte implantaat, datum van inbrengen, de arm 
waarin het implantaat werd ingebracht en de uiterlijke 
verwijderingsdatum (insertiedatum + 3 jaar. Voor vrouwen 
met overgewicht vindt u meer informatie in de paragraaf 
‘Hoe wordt Implanon NXT® verwijderd ?’ van deze brochure). 
Vraag uw patiënte om deze kaart goed bij te houden en mee 
te brengen bij elk volgend bezoek in het kader van Implanon 
NXT®. Vul ook de zelfklevende etiketten in en plak die in het 
medisch dossier van de vrouw.

Doel van dit educatief materiaal  
(RMA, Risk Minimisation Activities)
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Bijwerkingen (>10%)

• Hoofdpijn
• Gewichtstoename
• Acne
• Gevoelige borsten, pijnlijke borsten
• Onregelmatige menstruatie
• Vaginale Infecties.

Voor de volledige lijst van bijwerkingen, zie rubriek 4.8 
van bijgevoegde SKP (Samenvatting Kenmerken Product, 
beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “Bijsluiters en 
SKP’s van geneesmiddelen”).

Voor meer informatie over mogelijke ernstige bijwerkingen 
(kanker, trombose, CVA), zie rubriek 4.4 van bijgevoegde SKP 
(beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “Bijsluiters en 
SKP’s van geneesmiddelen”).

Contra-indicaties

•  Het gebruik van Implanon NXT® vormt een contra-indicatie bij 
patiënten met :

 −  Actieve veneuze trombo-embolische 
aandoeningen.**  

 −  Bekende of vermoede 
geslachtshormoonafhankelijke maligniteiten.

 −  Bestaande levertumor (goed- of kwaadaardig) of een 
anamnese hiervan.

 −  Bestaande of eerder doorgemaakte ernstige 
leveraandoening zolang de leverfunctiewaarden nog niet 
genormaliseerd zijn.

 −  Vaginale bloeding waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
 −  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor 

één van de hulpstoffen van Implanon NXT®.

*   Het implantaat moet worden verwijderd in het geval van een trombose. Bij vrouwen 
die langdurige immobilisatie ondergaan ten gevolge van chirurgie of ziekte moet 
eveneens overwogen worden om het implantaat te verwijderen.

Interacties

•  Raadpleeg voor mogelijke interacties de productinformatie van 
gelijktijdig voorgeschreven geneesmiddelen.

•  Interacties kunnen optreden met geneesmiddelen die 
microsomale enzymen induceren wat tot een verhoogde 
klaring van geslachtshormonen kan leiden en wat 
doorbraakbloedingen en/of zwangerschap tot gevolg kan 
hebben.  
- oa. Barbituraten, bosentan, carbamazepine, fenytoïne, 
primidon, rifampicine en HIV/HCV medicatie zoals ritonavir, 
efavirenz, boceprevir, nevirapine en mogelijk ook felbamaat, 
griseofulvine, oxcarbazepine, topiramaat en producten die 
het kruidenmiddel Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) 
bevatten.

•  Vrouwen die behandeld worden met leverenzyminducerende 
geneesmiddelen of kruidenmiddelen, moet verteld worden 
dat de werkzaamheid van Implanon NXT® verminderd kan 
zijn. Het verwijderen van het implantaat is niet nodig, maar 
vrouwen wordt aangeraden een bijkomende niet-hormonale 
anticonceptiemethode te gebruiken gedurende de periode van 
gelijktijdig gebruik en gedurende 28 dagen na de beëindiging 
ervan om maximale bescherming te verkrijgen.

•  Veel combinaties van HIV protease-inhibitoren en 
nonnucleoside-reversetranscriptaseremmers, waaronder 
combinaties met HCV inhibitoren, kunnen wanneer ze 
gelijktijdig toegediend worden met hormonale contraceptiva 
de plasmaconcentraties van progestagenen, waaronder 
etonogestrel, verhogen of verlagen. In sommige gevallen kan 
het netto effect van deze wijzigingen klinisch relevant zijn. 
Daarom moet de productinformatie van de gelijktijdige HIV/
HCV geneesmiddelen geraadpleegd worden om potentiële 
interacties en de gerelateerde aanbevelingen te identificeren. 
Bij twijfel moet een extra barrière anticonceptiemethode 
gebruikt worden door vrouwen die behandeld worden 
met een protease-inhibitor of non-nucleoside-reverse-
transcriptaseremmer.

•  Gelijktijdige toediening van sterke (bijvoorbeeld ketoconazol, 
itraconazole, clarithromycine) of matige (bijvoorbeeld 
fluconazol, diltiazem, erythromycine) CYP3A4 inhibitoren 
kan de serumconcentraties van progestagenen, waaronder 
etonogestrel, verhogen.

•  De volledige informatie mbt mogelijke bijwerkingen en 
geneesmiddelinteracties tijdens gebruik van IMPLANON NXT® 

is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SKP 
(beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “Bijsluiters 
en SKP’s van geneesmiddelen”).

Implanon NXT® : Bijwerkingen, 
contraindicaties en interacties met  
andere geneesmiddelen 
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Artsen wordt geadviseerd om deel te nemen 
aan een Implanon NXT® training om 
vertrouwd te raken met het
gebruik van de Implanon NXT®-applicator 

en de technieken voor inbrengen, localiseren en verwijderen 
van het Implanon NXT®-implantaat. Het inbrengen van 
Implanon NXT® moet plaatsvinden door een gekwalificeerde 
arts die bekend is met de procedure. U kan steeds een 
aanvraag tot het volgen van een Implanon NXT® training 
richten tot MSD Belgium

 
•  per email op het volgend adres : dpoc_belux@merck.com
•  telefonisch op het nummer 02/3734395 (alle werkdagen te 

bereiken van 9 u tot 17 u)
•  per post op volgend adres : MSD Belgium BV – Lynx 

Binnenhof 5 – 1200 St-Lambrechts-Woluwe, België.
•  Via uw MSD medisch vertegenwoordiger. 

Implanon NXT® applicator
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Hoe wordt Implanon NXT® ingebracht ? 
Zie SKP, rubriek 4.2

De afbeeldingen zijn ter illustratie en geven de binnenzijde 
van de linkerarm weer.

P : proximal (richting de schouder).  
D : distal (richting de elleboog).

•  Het inbrengen van Implanon NXT® moet plaatsvinden onder 
aseptische omstandigheden en alleen door gekwalificeerde 
artsen die bekend zijn met de procedure. Het implantaat mag 
alleen ingebracht worden met de voorgevulde applicator en 
de inbrengprocedure moeten strikt gevolgd worden zoals 
beschreven in de SKP, rubriek 4.2.

•  Vraag de vrouw om op haar rug op de behandeltafel te gaan 
liggen met haar niet-dominante arm gebogen en naar buiten 
geroteerd zodat de hand onder het hoofd ligt (of zo dicht 
mogelijk in de buurt) (afbeelding 1).

•  Bepaal de inbrengplaats aan de binnenzijde van de niet-
dominante bovenarm. De inbrengplaats ligt over de triceps 
op ongeveer 8-10 cm vanaf de mediale epicondylus humeri 
en 3-5 cm posterieur aan (onder) de sulcus (plooi) tussen de 
biceps en de triceps (afbeelding 2a, 2b en 2c). Deze locatie 
is bedoeld om de grote bloedvaten en zenuwen te vermijden, 
die in en rond de sulcus liggen. Als het niet mogelijk is het 
implantaat op deze locatie in te brengen (bijv. bij vrouwen 
met dunne armen), moet het zo ver mogelijk posterieur ten 
opzichte van de sulcus worden ingebracht. 

•  Zet twee streepjes met een chirurgische marker : markeer 
eerst de plaats waar het implantaat ingebracht zal worden; 
zet daarna een streepje op 5 centimeter proximaal (richting 
de schouder) van het eerste streepje (afbeelding 2a en 2b). 
Dit tweede streepje (referentiestreepje) zal later dienen om de 
richting van het inbrengen aan te geven.

•  Bevestig na het markeren van de arm dat de inbrengplaats zich 
op de juiste locatie aan de binnenzijde van de arm bevindt.

•  Reinig de huid vanaf de inbrengplaats tot aan het 
referentiestreepje met een antiseptische oplossing.

•  Verdoof de inbrengplaats (bijvoorbeeld met verdovende spray 
of door het injecteren van 2 ml lidocaïne 1 %, net onder de 
huid in de richting van het geplande inbrengkanaal).

•  Neem de steriele voorgevulde wegwerpapplicator met 
Implanon NXT® uit de blister. Gebruik de applicator niet als 
aan de steriliteit getwijfeld wordt.

Afbeelding 2b

Afbeelding 2a

Afbeelding 1
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Afbeelding 2c
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•  Pak de applicator net boven de naald op het geruwde 
oppervlak vast. Verwijder het transparante beschermkapje 
door het horizontaal in de richting van de pijl weg van de naald 
te schuiven (afbeelding 3). Als het kapje niet gemakkelijk te 
verwijderen is, gebruik de applicator dan niet. Als u in de punt 
van de naald kijkt, moet u het witte implantaat kunnen zien. 
Raak het paarse schuifmechanisme niet aan voordat u de 
naald in zijn geheel subdermaal heeft ingebracht, want 
anders zal het schuifmechanisme de naald terugtrekken 
en het implantaat te vroeg laten vrijkomen uit de 
applicator.

•  Als het paarse schuifmechanisme te vroeg wordt vrijgegeven, 
moet de procedure opnieuw worden gestart, met een nieuwe 
applicator.

•  Trek met uw vrije hand de huid rond de inbrengplaats strak 
richting de elleboog (afbeelding 4).

Afbeelding 3

Paars schuifmechanisme  
(nog niet aanraken)

P D

Afbeelding 4

Referentiestreepje Inbrengplaats

P D
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Afbeelding 6

Afbeelding 5b

Afbeelding 5a

•  Het implantaat moet subdermaal, net onder de huid 
ingebracht worden (zie rubriek 4.4 van de SKP “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). 
Om ervoor te zorgen dat het implantaat net onder de huid 
wordt ingebracht, moet u een zodanige positie innemen dat 
u het opvoeren van de naald ziet door de applicator vanaf 
de zijkant te bekijken, en niet van boven de arm. Vanaf 
opzij kunt u duidelijk de inbrengplaats en de beweging van 
de naald onder de huid zien (zie afbeelding 6).

•  Prik de huid aan met de punt van de naald onder een lichte 
hoek kleiner dan 30° (afbeelding 5a).

•  Breng de naald in tot de afschuining (de schuine opening 
van de punt van de naald) zich net onder de huid (en niet 
verder) bevindt (afbeelding 5b). Als u de naald dieper dan de 
afschuining heeft ingebracht, moet u de naald terugtrekken tot 
alleen de afschuining zich onder de huid bevindt.

•  Breng dan de applicator in bijna horizontale positie. Om de 
subdermale plaatsing te vergemakkelijken, trekt u de huid op 
met de naald terwijl u de naald in zijn geheel onder de huid 
schuift (afbeelding 6). U kunt enige weerstand voelen, maar u 
mag geen overmatige druk uitoefenen. Als de naald niet over 
zijn hele lengte ingebracht wordt, zal het implantaat niet 
correct ingebracht worden.

•  Als de punt van de naald uit de huid tevoorschijn komt 
voordat het inbrengen van de naald voltooid is, moet de 
naald terug worden getrokken en opnieuw in subdermale 
positie worden gebracht om de inbrengprocedure verder 
te voltooien. 

P D

P D

P D
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Afbeelding 7

Afbeelding 8a

Afbeelding 8b

•  Houd de applicator in dezelfde positie met de naald volledig 
ingebracht (afbeelding 7). Indien nodig, kunt u uw andere 
hand gebruiken om de applicator te stabiliseren. 

•  Ontgrendel het paarse schuifmechanisme door deze licht in 
te drukken (afbeelding 8a). Beweeg het schuifmechanisme 
helemaal terug tot deze niet meer verder kan.

Verplaats de applicator niet (  ) terwijl u het paarse 
schuifmechanisme verschuift (afbeelding 8b).

•  Het implantaat is nu op de definitieve, subdermale plaats 
en de naald is teruggetrokken en binnen in de applicator 
afgesloten. De applicator kan nu verwijderd worden 
(afbeelding 8c).

Als de applicator niet in dezelfde positie wordt gehouden 
tijdens deze procedure of als het paarse schuifmechanisme 
niet geheel wordt teruggeschoven, zal het implantaat 
niet correct geplaatst worden en kan het uitsteken uit de 
inbrengplaats.

Als het implantaat uitsteekt uit de inbrengplaats, verwijder 
dan het implantaat en voer een nieuwe procedure op dezelfde 
inbrengplaats uit, met een nieuwe applicator. Duw het 
uitstekende implantaat niet terug in de incisie.

•  Plak een pleister over de inbrengplaats.

P D

P D

P D

Implant

P D

Implant
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•  Controleer altijd direct of het implantaat correct in de 
arm geplaatst is door palpatie van de inbrengplaats. 
Door beide uiteinden van het implantaat te voelen moet u 
kunnen vaststellen dat het 4 cm lange staafje zich onder de 
huid bevindt (afbeelding 9). Zie de rubiek hieronder “Als het 
implantaat na inbrengen niet palpeerbaar is”.

•  Laat de vrouw zelf het implantaat palperen.

•  Breng een steriel gaasje met drukverband aan om de kans op 
blauwe plekken te verkleinen. De vrouw mag het drukverband 
zelf na 24 uur verwijderen en de pleister over de inbrengplaats 
na drie tot vijf dagen. 

•  Vul de patiëntenwaarschuwingskaart. in. Deze kaart bevindt 
zich in elke verpakking van Implanon NXT® en moet volgende 
gegevens bevatten : batchnummer, de datum van inbrengen, 
de arm waarin het implantaat is ingebracht en de uiterlijke 
verwijderingsdatum (datum van inbrengen + 3 jaar). Geef 
de kaart aan de patiënte en vraag haar om deze goed bij te 
houden en te tonen bij elk bezoek in verband met het gebruik 
van haar implantaat. Vul ook de zelfklevende etiketten in en 
plak die in het medisch dossier van de vrouw. Bij gebruik van 
een elektronisch patiëntendossier moet de informatie van de 
etiketten worden vastgelegd. 

•  De applicator is alleen bestemd voor éénmalig gebruik en 
moet weggegooid worden overeenkomstig de lokale richtlijnen 
voor niet-biologisch afbreekbaar afval.

Afbeelding 9

P D
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Wanneer de aanwezigheid van het implantaat niet door palperen kan worden vastgesteld of u twijfelt 
aan de aanwezigheid ervan, kan het zijn dat het implantaat niet is ingebracht of diep is ingebracht :

•  Controleer de applicator. De naald moet geheel teruggetrokken zijn en alleen het paarse uiteinde van de obturator mag 
zichtbaar zijn.

•  Gebruik een andere methode om te bevestigen dat het implantaat correct geplaatst is.  
Geschikte methoden zijn : tweedimensionale röntgenopname (RX), computertomografie (CT-scan), echoscopie met een 
hoogfrequente lineaire array transducer (10 MHz of meer) of magnetische resonantie (MRI). Als deze techieken niet succesvol 
zijn, is het aangewezen uw patiënte door te verwijzen naar een lokaal expert centrum. Voor bijkomende informatie over deze 
expert centra kan u steeds contact opnemen met MSD via dpoc_belux@merck.com of via het telefoonnummer 02/3734395 
(alle werkdagen van 9 u tot 17 u).

•  Indien de aanwezigheid van het implantaat niet kan worden aangetoondmet deze technieken, wordt geadviseerd om de 
aanwezigheid van het implantaat te bevestigen door middel van een etonogestrel bepaling in een bloedmonster van de vrouw. 
In dit geval zal MSD Belgium u het geschikte protocol verstrekken.

•  Zolang de aanwezigheid van het implantaat niet is bevestigd, moet de vrouw een niet-hormonale vorm van anticonceptie 
gebruiken.

•  Diep geplaatste implantaten moeten gelokaliseerd en zo spoedig mogelijk verwijderd worden om het risico op verre migratie 
te vermijden (zie SKP, rubriek 4.2 “Lokalisatie en verwijdering van een niet palpeerbaar implantaat” en rubriek 4.4 “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”).

•  Een implantaat dat dieper dan subdermaal is ingebracht (diepe insertie) kan mogelijk niet gepalpeerd worden 
en de lokalisatie en/of verwijdering kan daardoor moeilijk zijn. Bij diep inbrengen van het implantaat kan 
zenuwbeschadiging of vasculaire beschadiging gebeuren. Bij diep inbrengen van het implantaat kunnen vaten 
of zenuwen beschadigd worden. Diep of onjuist inbrengen is in verband gebracht met paresthesieën (door 
zenuwbeschadiging), migratie van het implantaat (bij inbrengen in spier of fascie) of, in zeldzame gevallen, met 
intravasculaire insertie.

•  Er zijn meldingen ontvangen van migratie van het implantaat in de arm van de oorspronkelijke inbrengplaats, 
die mogelijk gerelateerd zijn aan een diepe insertie of externe krachten (bijv. manipuleren van het implantaat of 
contactsporten). Er zijn ook zeldzame postmarketingmeldingen ontvangen van implantaten die gelokaliseerd zijn in 
de vaten van de arm en de pulmonaire slagader, die gerelateerd kunnen zijn aan diepe inserties of intravasculaire 
insertie. In gevallen waarbij het implantaat is verplaatst in de arm van de oorspronkelijke inbrengplaats, kan het 
lokaliseren van het implantaat moeilijker zijn en kan voor de verwijdering een kleine chirurgische ingreep met een 
grotere incisie of een chirurgische procedure in het operatiekwartier nodig zijn. In gevallen waarbij het implantaat 
gemigreerd is naar de pulmonaire slagader, kunnen endovasculaire of chirurgisch ingrepen nodig zijn voor 
verwijdering. Als op enig moment het implantaat niet kan gepalpeerd worden, moet het worden gelokaliseerd en 
wordt aangeraden het te verwijderen. Als het implantaat niet verwijderd wordt, zou contraceptie en het risico op 
progestageen-gerelateerde ongewenste effecten langer kunnen doorgaan dan gewenst is door de vrouw.
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Wanneer wordt Implanon NXT® ingebracht ?

Vorige methode Tijdstip van inbrengen

Geen Dag 1-5 van de cyclus 

Gecombineerde methode (pil, pleister, ring) Tijdens de hormoonvrije week

POP – Progestageen-alleen pil Op elk tijdstip tijdens de behandeling 

Implanon®/DIU Zelfde dag als verwijdering van staafje/ IUS

Injecteerbaar progestageenalleen (prikpil) Moment van volgende injectie 

Na een abortus of miskraam in het 1ste trimester Binnen de 5 dagen

Na een bevalling of abortus of miskraam in het 2de trimester Dag 21-28

 Als van dit aanbevolen tijdstip van inbrengen wordt afgeweken, moet tot zeven dagen na het inbrengen van 
het implantaat ook een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruikt worden. Als 
geslachtsgemeenschap al plaatsgevonden heeft, moet zwangerschap worden uitgesloten alvorens het 
implantaat in te brengen ! 

Pr. Black Pr. Cyan Pr. Yellow

47127.C    47127.Y    47127/130

68 mg implantaat/implant/Implantat
Etonogestrel
Belangrijk: Bij de houdster van deze kaart is een contraceptief implantaat met alleen progestageen 
ingebracht. Het implantaat bevindt zich aan de binnenzijde van de bovenarm. Probeer niet, bijvoorbeeld na 
een ongeval, het implantaat te verwijderen. Implanon NXT is zichtbaar met X-ray.
Zie ommezijde voor meer informatie.
Information importante: La propriétaire de cette carte est porteuse d’un implant contraceptif sous-
cutané purement progestatif. L’implant est situé à la face interne du bras. par exemple, en cas d’accident, 
n’essayez pas de retirer l’implant. Implanon NXT est visible au rayons X. Voir le verso de cette carte pour 
plus d’informations.
Wichtiger Hinweis:
Die Besitzerin dieser Karte benutzt ein rein Gestagen-haltiges Implantat zur Empfängnisverhütung. Das 
Implantat befindet sich auf der Innenseite des Oberarms.
Bitte versuchen Sie nicht, zum Beispiel im Falle eines Unfalls, das Implantat zu entfernen. Implanon NXT ist 
einen Röntgen-sichtbares Implantat. Weitere Informationen siehe Rückseite.

BEWAAR DIT KAARTJE OP EEN VEILIGE PLAATS!/ 
CONSERVER CETTE CARTE DANS UN ENDROIT SÛR!/
BEWAHREN SIE DIESE KARTE AN EINEM SICHEREN ORT AUF!

047127

Drawing: 1.382 | Dim.: 85,6 x 54 mm Die-Cut (no printing)

uc_47127_LC_v2a • 26 januari 2012, 15:55
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•  Lokalisatie is een essentieel onderdeel van het inbreng 
en verwijderingsproces. Palpatie is de eerste stap in het 
lokalisatieproces.

Lokaliseer het implantaat steeds door palpatie :
 – Onmiddellijk na het inbrengen;
 – net voor het verwijderen.

•   Als de patiënte de patiëntenwaarschuwingskaart heeft 
bijgehouden en meegebracht, raadpleeg deze dan om te 
bepalen :

 −  of het implantaat radiopaak is (Implanon NXT®) of niet-
radiopaak (Implanon®);

 −  wat de locatie is van het implantaat, genoteerd op de 
kaart; toen het oorspronkelijk ingebracht werd.

•  Wanneer het implantaat niet voelbaar is na het inbrengen, 
moet u de aanwezigheid in de arm zo snel mogelijk 
bevestigen met beeldvormingstechnieken (tweedimensionale 
röntgenopnamen, CT-scan, echografie, MRI). De patiënte 
moet een bijkomende anticonceptiemethode gebruiken tot de 
aanwezigheid van Implanon NXT® bevestigd is. 

•  Als het implantaat eenmaal in de arm is gelokaliseerd, moet 
deze verwijderd worden door een arts die ervaren is in het 
verwijderen van diep geplaatste implantaten en bekend is 
met het lokaliseren van het implantaat en de anatomie van 
de arm, en het gebruik van echografische controle tijdens het 
verwijderen moet worden overwogen. 

•  Een explorerende ingreep voor het verwijderen van Implanon 
NXT® zonder kennis van de exacte locatie wordt sterk 

afgeraden. Overweeg doorverwijzing naar een ervaren 
collega voor de verwijdering als u een vermoeden heeft 
van een diepe insertie van het implantaat.  

•  Implanon NXT® is radiopaak en is zichtbaar op 
röntgenopnamen en CT-scan beelden evenals via MRI- en 
echografie technieken. 

•  OPMERKING : Implanon® is niet-radiopaak en daardoor niet 
zichtbaar op röntgenopname of CT-scan. Pogingen om niet-
radiopake implantaten te localiseren via röntgenopname of 
CT-scan zullen niet slagen. 

•  Echoscopische kenmerken van Implanon NXT® : 
 −  Scherpe akoestische schaduw onder het implantaat in 

transversale positie
 −  Het implantaat is een klein echogenisch punt (2 mm) 

wanneer bekeken in transversale positie. 

• MRI 
 –  Het implantaat wordt weergegeven als een ronde 

hypodense zone met een diameter van 2 mm over een 
lengte van 4 cm. Het is essentieel om het implantaat goed 
van de bloedvaten te onderscheiden. 

• Röntgenopname / Radiografie 
 –  Het implantaat is zichtbaar als een 4 cm lang, 2 mm dik 

wit staafje. 

• CT scan 
 –  Het implantaat is zichtbaar als een rond 2 mm dik 

radiopaak vlekje over een lengte van 4 cm.

Als het implantaat niet voelbaar is en de aanwezigheid ook niet kan worden vastgesteld mbv de geschikte 
beeldvormingstechnieken [tweedimensionale röntgenopnamen, computertomografie (CT-scan), echografie met 
een hoogfrequente lineaire array transducer (10 MHz of meer) of magnetische resonantie (MRI)], dan is het 
aangewezen om de patiënte door te verwijzen naar een lokaal expert centrum. 

Voor bijkomende informatie over deze expert centra kan u steeds contact opnemen met MSD Belgium via dpoc_belux@
merck.com of via het telefoonnummer 02/3734395 (alle werkdagen te bereiken van 9 u tot 17u).

Hoe wordt Implanon NXT® gelocaliseerd ? 
zie SKP, rubriek 4.2
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Hoe wordt Implanon NXT® verwijderd ? 
zie SKP, rubriek 4.2

Afbeelding 11

•  Vraag de vrouw om op haar rug op de behandeltafel te gaan 
liggen. Vraag de vrouw om de elleboog te buigen en de hand 
onder het hoofd te leggen (of zo dicht mogelijk in de buurt). 
(Zie afbeelding 10).

•  Lokaliseer het implantaat door palpatie. Druk op het 
uiteinde van het implantaat dat het dichtst bij de schouder 
ligt (afbeelding 11) om het te stabiliseren; het uiteinde van 
het implantaat dat het dichtst bij de elleboog ligt, moet 
nu zichtbaar zijn als een uitstulping. Als het uiteinde 
niet omhoog komt, wordt het wellicht moeilijk om het 
implantaat te verwijderen en moet dit worden uitgevoerd 
door artsen die ervaring hebben met het verwijderen van 
dieper gelegen implantaten. Neem voor nadere informatie 
contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van 
de vergunning voor het in de handel brengen, MSD Belgium.

Afbeelding 10

•  Indicaties voor het verwijderen

  − Op verzoek van de patiënte

  − Medische indicatie

  − Na 3 jaar gebruik 

De klinische ervaring met het gebruik door zwaardere vrouwen in het derde jaar na insertie is beperkt. U zou daarom 
kunnen overwegen om bij zwaardere vrouwen Implanon NXT® eerder te vervangen.

•  Als de vrouw niet zwanger wil worden, moet onmiddellijk gestart worden met een andere contraceptieve methode (snelle 
terugkeer van de fertiliteit is mogelijk).

•  Raadpleeg de patiëntenwaarschuwingskaart voor de locatie van het Implanon NXT®-implantaat voordat u begint met het 
verwijderen van het implantaat. Controleer de exacte locatie van het implantaat in de arm door palpatie.

•  Een explorerende ingreep zonder kennis van de exacte locatie wordt sterk afgeraden.

Hoe wordt Implanon NXT® verwijderd.

Het verwijderen van Implanon NXT® moet plaatsvinden onder aseptische omstandigheden en alleen door een gekwalificeerde arts die 
bekend is met de procedure. Als u niet bekend bent met de verwijderingstechniek, neemt u voor nadere informatie contact op 
met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, MSD Belgium.

Als het implantaat niet palpeerbaar is, raadpleegt u de patiëntenwaarschuwingskaart of het medisch dossier om te controleren in 
welke arm het implantaat is ingebracht. Als het implantaat niet gepalpeerd kan worden, kan het diep liggen of gemigreerd zijn. 
Houd er rekening mee dat het dicht bij vaten en zenuwen kan liggen. Verwijdering van niet-palpeerbare implantaten mag alleen 
worden uitgevoerd door een arts die ervaren is in het verwijderen van diep geplaatste implantaten en bekend is met het lokaliseren 
van het implantaat en de anatomie van de arm. Neem voor nadere informatie contact op met de lokale vertegenwoordiger van de 
houder van de vergunning voor het in de handel brengen, MSD Belgium. 

Zie rubriek “Lokalisatie en verwijdering van een niet palpeerbaar implantaat” in de SKP als het implantaat niet palpeerbaar is.

De afbeeldingen zijn ter illustratie en geven de binnenzijde  
van de linkerarm weer.

P : proximaal (richting de schouder).  
D : distaal (richting de elleboog).

P D
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•  Markeer het distale uiteinde (het einde het dichtst bij de 
elleboog), bijvoorbeeld met een chirurgische marker. 

•  Reinig de plaats met een antiseptische oplossing.

•  Verdoof de plaats waar de incisie gemaakt zal worden, 
met bijvoorbeeld 0,5 tot 1 ml lidocaïne 1% (afbeelding 12). 
Injecteer het verdovende middel onder het implantaat zodat 
het implantaat dicht onder het huidoppervlak blijft liggen. 
Injectie van een lokaal anestheticum boven het implantaat kan 
het verwijderen bemoeilijken.

•  Druk op het uiteinde van het implantaat dat het dichtst bij 
de schouder ligt (afbeelding 13) om het tijdens de gehele 
procedure te stabiliseren. Maak, beginnend boven het dichtst 
bij de elleboog gelegen uiteinde van het implantaat, een 
longitudinale incisie (parallel aan het implantaat) van 2 mm, in 
de richting van de elleboog. Pas er daarbij op dat u niet in het 
uiteinde van het implantaat snijdt.

•  Het uiteinde van het implantaat zou nu tevoorschijn moeten 
komen uit de incisie. Als dit niet gebeurt, duwt u het 
implantaat voorzichtig in de richting van de incisie totdat het 
uiteinde ervan zichtbaar wordt. Pak het implantaat met een 
klem en verwijder indien mogelijk het implantaat (afbeelding 
14). Verwijder zo nodig, met behulp van stompe dissectie, 
op voorzichtige wijze weefsel dat aan het uiteinde van het 
implantaat vastzit. Als het uiteinde van het implantaat na 
stompe dissectie niet blootligt, maak dan een incisie in het 
kapsel en verwijder het implantaat met de klem  
(afbeelding 15 en 16).

Afbeelding 12

P D

Afbeelding 13

P D

Afbeelding 14

P D

Afbeelding 16

x x
P D

Afbeelding 15

P D
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•  Als de top van het implantaat niet zichtbaar wordt in de 
incisie, breng dan voorzichtig een klem (bij voorkeur een 
gebogen mosquitoklem, met de punten omhoog gericht) 
oppervlakkig in de incisie (afbeelding 17). 

•  Pak het implantaat voorzichtig en neem de klem over in uw 
andere hand (afbeelding 18). 

•  Maak met een tweede klem het weefsel rond het implantaat 
voorzichtig los en pak het implantaat (afbeelding 19). Het 
implantaat kan nu verwijderd worden.

•  Als het implantaat niet kan worden gepakt, moet u de 
procedure stopzetten en de vrouw doorverwijzen naar 
een arts met ervaring in complexe verwijderingen; of 
neem contact op met de lokale vertegenwoordiger van de 
houder van de vergunning voor het in de handel brengen, 
MSD Belgium.

•  Meet het verwijderde staafje om te controleren of het in zijn 
geheel (4 cm lang) verwijderd is. Er zijn meldingen van het 
breken van implantaten terwijl deze in de arm van de patiënt 
zaten. In sommige gevallen is gemeld dat de verwijdering 
van een gebroken implantaat moeilijk was. Als een deel van 
het implantaat (minder dan 4 cm) wordt verwijderd, dient het 
resterende deel verwijderd te worden door de instructies in 
deze rubriek te volgen. 

•  Als de vrouw wil doorgaan met het gebruik van Implanon 
NXT® kan onmiddellijk na het verwijderen, via dezelfde incisie, 
een nieuw implantaat ingebracht worden, mits deze plaats 
zich op de juiste locatie bevindt (zie rubriek 4.2 “Hoe wordt 
Implanon NXT® vervangen ?”).

•  Sluit de incisie na het verwijderen van het implantaat met een 
steriele pleister.

•  Breng een steriel gaasje met drukverband aan om de kans op 
blauwe plekken te verkleinen. Het drukverband mag verwijderd 
worden na 24 uur en de steriele pleister na 3 tot 5 dagen.

•  Indien de vrouw niet wil doorgaan met gebruik van Implanon 
NXT® en niet zwanger wil worden, moet een andere 
contraceptieve methode aangeraden worden.

•  Geef de patiënte een goede voorlichting alvorens het staafje te 
verwijderen, licht haar voldoende in.

Afbeelding 17

P D

Afbeelding 18

P D

Afbeelding 19

P D
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Lokalisatie en verwijdering van een niet-palpeerbaar 
implantaat

•  In enkele gevallen werd melding gemaakt van migratie 
van het implantaat : meestal gaat het hierbij om een kleine 
verplaatsing ten opzichte van de oorspronkelijke positie, maar 
dit kan er toe leiden dat het implantaat niet palpeerbaar is op 
de plaats waar het is ingebracht. Een implantaat dat diep is 
ingebracht of dat verplaatst is, kan mogelijk niet gepalpeerd 
worden en dan zijn beeldvormende procedures, zoals 
hieronder beschreven, noodzakelijk om de plaats te bepalen.

•  Een niet-palpeerbaar implantaat moet altijd eerst gelokaliseerd 
worden voordat geprobeerd wordt het te verwijderen. 
Aangezien het implantaat radiopaak is zijn geschikte 
methoden om de plaats te bepalen : tweedimensionale 
röntgenopname en computertomografie (CT-scan). Echografie 
met een hoogfrequente lineaire array transducer (10 MHz 
of meer) of magnetische resonantie (MRI) kunnen gebruikt 
worden.

•  Als het implantaat niet met een van deze beeldvormende 
technieken gelokaliseerd kan worden, kan het nuttig zijn 
om uw patiënte door te verwijzen naar een lokaal expert 
centrum. Voor bijkomende informatie over deze expert centra 
kan u steeds contact opnemen met MSD Belgium via :  
dpoc_belux@ merck.com,  
of via het telefoonnummer 02/3734395  
(alle werkdagen te bereiken van 9 u tot 17 u).

•  Indien de aanwezigheid van het implantaat niet kan worden 
aangetoond dmv beeldvormingstechnieken, wordt geadviseerd 
om de aanwezigheid van het implantaat te bevestigen door 
middel van een etonogestrel bepaling in een serummonster 
van uw patiënte. In dit geval zal MSD Belgium het geschikte 
protocol verstrekken. 

•  Als het implantaat eenmaal in de arm is gelokaliseerd, moet 
deze verwijderd worden door een arts door een arts die 
ervaren is in het verwijderen van diep geplaatste implantaten 
en bekend is met de anatomie van de arm. Het gebruik van 
echografische controle tijdens het verwijderen moet worden 
overwogen. 

•  Het implantaat mag alleen onder aseptische omstandigheden 
verwijderd worden door een arts die bekend is met de 
techniek. Als het implantaat in de arm verplaatst is, kan 
voor de verwijdering een kleine chirurgische ingreep met 
een grotere incisie of een chirurgische procedure in het 
operatiekwartier nodig zijn. Verwijdering van diep ingebrachte 
implantaten moet voorzichtig gebeuren om beschadiging 
van dieper gelegen zenuwen of bloedvaten in de arm te 
voorkomen; de ingreep mag alleen verricht worden door artsen 
met kennis van de anatomie van de arm.

•  Als het implantaat niet in de arm gevonden kan worden na 
uitvoerige pogingen om het te lokaliseren, overweeg dan het 
toepassen van geavanceerde beeldvormende technieken op 
de borst, want er zijn extreem zeldzame meldingen ontvangen 
van een migratie naar de pulmonaire vasculatuur. 

•  Als het implantaat in de borst wordt gevonden, kunnen er 
chirurgische of endovasculaire procedures nodig zijn om het 
te verwijderen; specialisten met kennis van de anatomie van 
de borst moeten geraadpleegd worden. Als het implantaat niet 
met een van deze beeldvormende technieken gelokaliseerd 
kan worden, kan een etonogestrel bepaling in het bloed 
gedaan worden om de aanwezigheid van het implantaat aan te 
tonen. Neem contact op met de lokale vertegenwoordiger van 
de vergunninghouder voor verder advies.

•  Als het implantaat niet verwijderd kan worden, zou 
contraceptie en het risico op progestageen-gerelateerde 
ongewenste effecten langer kunnen doorgaan dan gewenst is 
door de vrouw.

 •  Merk op dat problemen bij het inbrengen, lokaliseren 
en/of verwijderen van Implanon NXT® als bijwerkingen 
gemeld dienen te worden. Duidelijke richtlijnen 
hieromtrent vindt u op de laatste pagina van deze 
informatiegids. 
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Hoe wordt Implanon NXT® vervangen ? 
Zie SKP, rubriek 4.2

•  Na verwijdering van het vorige implantaat kan direct een 
nieuw implantaat ingebracht worden op dezelfde manier 
als beschreven in rubriek 4.2 “Hoe wordt Implanon NXT® 
ingebracht”.

•  Het nieuwe implantaat kan ingebracht worden in dezelfde 
arm, via de incisie waardoor het vorige implantaat verwijderd 
werd, mits de plaats zich op de juiste locatie bevindt, dat wil 
zeggen 8-10 cm vanaf de mediale epicondylus humeri en 
3-5 cm posterieur aan (onder) de sulcus (zie rubriek 4.2 ‘Hoe 
wordt Implanon NXT ingebracht’ ?). Als voor het inbrengen van 
een nieuw implantaat dezelfde incisie wordt gebruikt, verdoof 
dan de inbrengplaats door een verdovend middel te injecteren 
(bijvoorbeeld met 2 ml lidocaïne (1%)) net onder de huid vanaf 
de incisie in de richting van het inbrengkanaal en vervolg de 
procedure voor het inbrengen beschreven op pag 7 in deze 
brochure). 

Melden van bijwerkingen bij het gebruik van Implanon NXT® 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Implanon NXT®  
te melden 

In België : aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). 
Het melden kan (bij voorkeur) online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be, of anders via de ‘papieren gele fiche’ 
beschikbaar op vraag bij het FAGG of te printen vanaf de website van het FAGG, www.fagg.be. De gele fiche kan worden 
verzonden per post naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per 
fax op het nummer 02/528.40.01, of per e-mail naar adr@fagg.be.

In Luxemburg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy -Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan 54, 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, Tel : (+33) 3 83 
65 60 85 / 87, Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr of Direction de la Santé – Division de la Pharmacie 
et des Médicaments, Allée Marconi - Villa Louvigny. L-2120 Luxemburg, Tel. : (+352) 2478 5592, Fax : (+352) 2479 5615, 
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu (Link naar het formulier http ://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministeresante/
direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html).

Bijwerkingen kunnen ook worden doorgegeven aan MSD Belgium BV, Lynx Binnenhof 5, 1200 Brussel, op het volgende 
e-mailadre : dpoc_belux@merck.com
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