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De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 

verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ISOCURAL. 

Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie 

deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 

gebruik van ISOCURAL te waarborgen (RMA gewijzigde versie 03/2016). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISOCURAL® zachte capsules, oraal 
(isotretinoïne) 

 
 

Brochure voor patiënten over anticonceptie 
 
 
 

 
Isotretinoïne is een sterk teratogeen voor de mens en veroorzaakt een 
hoge frequentie van ernstige en levensbedreigende 
geboorteafwijkingen. 
Isotretinoïne mag nooit worden gebruikt door: 
- Zwangere vrouwen 
- Vrouwen op vruchtbare leeftijd tenzij aan alle voorwaarden van het 
Programma ter voorkoming van zwangerschap wordt voldaan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel ISOCURAL gebruikt. 
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):  
 
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten. 
Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van ISOCURAL te waarborgen en moeten volgende belangrijke 
onderdelen bevatten: 
 
Het zwangerschapspreventieprogramma voor patiënten bestaat uit: 

- perfect begrip van het teratogeen risico door patiënten   
- vóór, tijdens en 5 weken na beëindiging van de behandeling moet onder medisch 

toezicht een zwangerschapstest worden uitgevoerd ; 
- gebruik van ten minste één effectieve contraceptieve methode en bij voorkeur twee 

aanvullende methoden met inbegrip van een barrièremethode, voordat met de 
behandeling wordt gestart. 
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In deze brochure vindt u de verschillende doeltreffende anticonceptiemethoden; dit dient enkel om u 
wegwijs te maken en vervangt in geen geval het advies van een professionele zorgverlener.  

 

A) Misvattingen over zwangerschap 

Misschien hebt u al gelezen of gehoord dat u onmogelijk zwanger kunt worden als: 

 u de eerste keer seksuele betrekkingen hebt; 

 u geen orgasme hebt; 

 u geen maandstonden hebt; 

 uw partner zijn penis uit uw vagina haalt voordat hij ejaculeert ("klaarkomt"); 

 u seks hebt tijdens uw maandstonden; 

 u borstvoeding geeft; 

 u zichzelf een vaginale douche geeft (u spuit water in uw vagina) nadat u seksuele betrekkingen 
hebt gehad;  

 u en uw partner betrekkingen hebben in een bepaalde houding, zoals, bijvoorbeeld, rechtstaand. 

Al deze veronderstellingen zijn FOUT. U KUNT op elk mogelijk moment dat u seks hebt zonder 
anticonceptiemethode “zwanger worden”.  

B) Zwangerschap: hoe gaat dat in zijn werk?  

Een aantal definities: 

De menstruatiecyclus is de periode tussen twee maandstonden. De eerste dag van de bloeding is 
de eerste dag van de cyclus. 

Ovulatie is het vrijkomen van een ovum (eitje) uit een eierstok. De ovulatie vindt één keer per cyclus 
plaats, gewoonlijk in het midden van de cyclus, rond de 14de dag van een cyclus van ongeveer 28 
dagen. 

Eileider: het kanaal dat de eierstok verbindt met de uterus (de baarmoeder). Er zijn twee eileiders, 
één rechts en één links. 

Bevruchting gebeurt wanneer een spermatozoïde (een zaadcel) en een eicel elkaar ontmoeten en 
samensmelten. De eicel is dan bevrucht. 

Innesteling: dit gebeurt wanneer de bevruchte eicel zich hecht aan de binnenwand van de 
baarmoeder, wat ook het endometrium wordt genoemd. 

Om te begrijpen hoe anticonceptie werkt, kan het helpen te weten hoe het proces aan het begin van 
een zwangerschap in elkaar zit. 

Na de ovulatie begeeft de eicel zich langs de eileider naar de baarmoeder. 

Wanneer er tijdens de seksuele betrekkingen geëjaculeerd wordt, worden er miljoenen zaadcellen in 
de vagina van de vrouw vrijgegeven, zodat een bevruchting kan plaatsvinden. De zaadcellen 
bewegen zich vliegensvlug voort en kunnen de eileiders in minder dan 2 minuten bereiken. Eén 
enkele zaadcel volstaat om de eicel te bevruchten. 

Bij afwezigheid van bevruchting van de eicel door een zaadcel, worden zowel de eicel als het 
endometrium (de binnenwand van de baarmoeder) uit het lichaam verwijderd via de maandstonden.  

Eens een bevruchting heeft plaatsgevonden, beweegt de bevruchte eicel zich langs de eileider naar 
de baarmoeder, waar deze zich innestelt; het innestelingsstadium is het begin van de zwangerschap. 
Het embryo (= bevruchte, ingenestelde eicel) en nadien de foetus (de baby voordat deze geboren 
wordt) ontwikkelt zich en groeit in de baarmoeder.  

De onderstaande anticonceptiemethoden verhinderen één van de volgende zaken: 

 Actie op de ovulatie: dit is het geval voor de pil, het implantaat of de pleister; 

 Actie op de innesteling: dit is het geval voor het spiraaltje; 

 Actie op de bevruchting: dit is het geval voor de barrièreanticonceptie, die verhindert dat het 
sperma de baarmoeder binnendringt. 
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De tekenen en symptomen van zwangerschap verschillen van vrouw tot vrouw: geen maandstonden 
of veranderde maandstonden (verminderde bloeding; kortere maandstonden), gevoelige borsten, 
misselijkheid, braken, enz. Het kan echter zijn dat u deze helemaal niet merkt of ondervindt. 

Eierstok: bron van de 
eicellen 

Over het algemeen wordt er elke maand 

een eicel vrijgegeven - Ovulatie 

Eileider: plaats waar de eicel en het 
sperma elkaar ontmoeten - Bevruchting 

Uterus (baarmoeder): plaats waar het embryo zich 

innestelt en ontwikkelt - Innesteling 

Vagina 

Baarmoederhals: doorgang 

tussen de vagina en de 

baarmoeder 
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C) ANTICONCEPTIE: Hoe werkt dat? 

WELKE ANTICONCEPTIEMETHODE MOET IK GEBRUIKEN? 

80 tot 90% van de seksueel actieve vrouwen (vrouwen die op regelmatige basis seks hebben), die 
geen anticonceptie gebruiken, geraken binnen het jaar zwanger. Dit is waarom er een 
anticonceptiemethode moet gebruikt worden om zwangerschap te voorkomen. 

Er is een brede waaier aan anticonceptiemethoden beschikbaar, zowel hormonaal als 
barrièremethoden. 

De verschillende methoden voor het voorkomen van een zwangerschap verschillen in hun 
doeltreffendheid. 

Daarom is het belangrijk, om zwangerschap te voorkomen, dat u begrijpt welke methode het beste 
werkt en hoe u de door u gekozen methode optimaal kunt doen werken.  

DE DOELTREFFENDE HORMONALE ANTICONCEPTIEMETHODEN die u kunt gebruiken, zijn:  

- de pil, regelmatig en zonder fout ingenomen, zonder te vergeten  

- de maandelijkse vaginale ring 

- de wekelijkse transdermale pleister, in elke cyclus te gebruiken  

- het subcutaan (onderhuids) implantaat 

- het spiraaltje  

De laatste twee anticonceptiemethoden gaan meerdere jaren mee. Onderstaand vindt u meer 
details over deze doeltreffende methoden, als hulp bij het kiezen, bijgestaan door uw arts. 

De andere, minder doeltreffende, methoden, zoals condooms, worden op het einde van het 
document ter informatie vermeld, aangezien deze, op zichzelf, niet geschikt zijn voor uw 
situatie waarbij doeltreffende anticonceptie vereist is. Ze kunnen echter gebruikt worden als 
aanvulling bij doeltreffende anticonceptie, om het risico op zwangerschap nog meer te 
verlagen (hoewel geen enkele methode 100% betrouwbaar is). 

 

I Hormonale anticonceptie 

Er bestaan twee soorten hormonale anticonceptie: gecombineerde anticonceptie (twee hormonen = 
oestrogeen + progestageen) en anticonceptie met enkel progestageen (slechts één hormoon = 
progestageen). 

1- gecombineerde anticonceptie 

Er zijn verschillende soorten gecombineerde hormonale anticonceptiva beschikbaar, die verschillen in:  

 het soort hormonen die ze bevatten; 

 de dosis van hormonen; 

 de manier waarop de hoeveelheid hormonen wordt vrijgegeven tijdens de menstruatiecyclus 
(bijvoorbeeld enkelfasige, tweefasige of sequentiële pillen);  

 hoe lang de pil tijdens de cyclus wordt genomen;  

 de wijze van toediening.  
 

Er zijn verschillende mogelijke wijzen van toediening: oraal gebruik, in de omgangstaal de “pil” 
genoemd (een tablet die elke dag wordt ingenomen), vaginaal gebruik (een flexibele ring met een 
diameter van 54 mm en een dikte van 4 mm die gedurende 3 weken in de vagina wordt geplaatst) en 
transdermaal gebruik (een pleister die elke week gedurende 3 weken op de huid wordt gekleefd), in 
elke cyclus.  

2- anticonceptie met enkel progestageen:  

Ook hier zijn er verschillende wijzen van toediening: oraal gebruik (een tablet die elke dag wordt 
ingenomen), subcutaan gebruik (een subcutaan implantaat dat onder plaatselijke verdoving net onder 
de huid van de binnenkant van de arm wordt geplaatst) en intramusculair gebruik (een injectie in de 
spier om de 3 maanden).  
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Belangrijk om weten: 
 Voor orale hormonale anticonceptie is het van cruciaal belang om de pil elke dag op hetzelfde 

moment in te nemen tot alle pillen op de strip werden ingenomen.  
 Het maakt niet uit op welk moment van de dag u beslist de pil in te nemen, maar u moet dit elke 

dag op datzelfde moment doen. 
 

Omgaan met vergeten dosissen 

Indien u één of meerdere tabletten van de pil vergeet in te nemen, zal deze minder doeltreffend zijn. 
Ook als u vergeet de pleister of de ring op de juiste datum te vervangen, zal deze minder doeltreffend 
zijn.  

Indien u het vergeet, kunt u dit over het algemeen goedmaken. Lees de instructies op de bijsluiter van 
het anticonceptivum van uw keuze samen met uw arts, aangezien de instructies voor gemiste 
dosissen kunnen verschillen van het ene anticonceptivum tot het andere. 

Bijzondere situaties waarbij orale anticonceptie minder doeltreffend kan zijn:  

a)- als u gastro-intestinale stoornissen hebt, zoals braken of ernstige diarree;  

b)- als u nieuwe geneesmiddelen hebt genomen; 

c)- verandering van pillen; 

d)- als u een nieuwe strip 1 dag te laat bent gestart: er bestaat een risico op zwangerschap;  

e)- uitblijven van de maandstonden.  

Lees de instructies op de bijsluiter van uw anticonceptivum eens u uw keuze hebt gemaakt en vraag 
uw arts of apotheker om advies. 

Andere bijzonder situaties: 

f)- indien u uw pil twee keer op dezelfde dag hebt genomen. 

Dit is geen ernstig probleem, maar neem de pil op het gebruikelijke tijdstip de volgende dag en doe dit 
verder tot u de strip hebt beëindigd. Aangezien de strip één dag vroeger op zal zijn, zal de pilvrije 
periode van 7 dagen één dag vroeger starten bij een anticonceptiepil van 21 dagen; 

g)- als u het tijdstip in de dag voor de inname van uw pil wenst te wijzigen: 

U moet dit doen aan het begin van uw strip, waarbij u altijd begint met een vroeger tijdstip. Er mogen 
niet meer dan 12 uur verschil zijn (bijvoorbeeld, indien u gewoon bent uw pil om 8u 's avonds te 
nemen, dan kunt u dit vroeger doen, bijvoorbeeld om 12u 's middags).  

Ook hier moet u advies vragen aan uw arts of apotheker. 

 

II Het spiraaltje 

Het spiraaltje is een klein, flexibel, T-vormig plastic toestelletje dat met metaal is omhuld, en dat door 
een arts binnenin de baarmoeder wordt geplaatst.  

Er bestaan verschillende soorten spiraaltjes. Sommige ervan bestaan enkel uit koper en andere 
bevatten een hormoon (progestageen) dat in het bloed wordt opgenomen. 

Het spiraaltje wordt tijdens de maandstonden ingebracht. 
Sommige vrouwen vinden dit onmiddellijk erg gemakkelijk. Anderen moeten er eerst aan wennen. Het 
plaatsen van een spiraaltje verandert vaak de menstruatiecyclus.  
Vrouwen die nooit een baby hebben gehad, kunnen een spiraaltje laten plaatsen. 

Spiraaltjes kunnen voor meerdere jaren geplaatst worden (gewoonlijk 3 tot 5 jaar, of soms zelfs 10 
jaar), maar ze moeten altijd eens per jaar door een arts gecontroleerd worden. 

Het spiraaltje kan wanneer u wenst door uw arts verwijderd worden. Het begint onmiddellijk als 
anticonceptivum te werken. Van zodra het verwijderd is, bent u terug normaal vruchtbaar. Het wordt 
idealiter tijdens uw maandstonden verwijderd. 
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III LOKALE (BARRIÈRE) ANTICONCEPTIEMETHODEN 

Deze methoden zijn minder DOELTREFFEND: MANNEN- EN VROUWENCONDOOMS, 
ZAADDODENDE MIDDELEN, PESSARIUMS EN CERVIXKAPJES. 

1) Condooms 

Mannen- en vrouwencondooms zijn lokale of “barrière”-anticonceptiva die bevruchting (een zaadcel 
die een eicel bereikt) verhinderen. 
Een bijkomend voordeel van mannen- en vrouwencondooms is dat ze ook beschermen tegen 
seksueel overdraagbare ziekten zoals AIDS. 

Het verdient aanbeveling om een doeltreffende anticonceptiemethode te combineren met condooms. 

Mannencondooms (“kapotjes”) 

Een mannencondoom is een dunne schacht uit latex (rubber) of polyurethaan (plastiek), voor 
eenmalig gebruik. Gebruik enkel condooms die goedgekeurd zijn met een CE-waarmerk, wat aantoont 
dat ze grondig werden getest. Controleer altijd de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking. 
Sommige condooms bevatten een zaaddodend middel (een chemisch middel dat de zaadcellen 
doodt). Mannencondooms van polyurethaan bevatten geen zaaddodend middel.  

Het mannencondoom is minder doeltreffend dan hormonale anticonceptiva of spiraaltjes.  

Gemiddeld wordt 14% van de vrouwen per jaar zwanger bij gebruik van mannencondooms als 
anticonceptie.  

U mag niet vergeten dat sperma in de vagina kan terechtkomen indien: 

 de penis de genitale zone aanraakt voordat het condoom wordt geplaatst; 

 het condoom scheurt of in de vagina blijft zitten; 

 het condoom wordt doorboord door bijv. scherpe nagels of juwelen; 

 u gebruikmaakt van producten op basis van olie (bijv. vaseline, plantaardige olie of bepaalde 
zonnebrandproducten) die een condoom kunnen doen scheuren. 

Indien zich een dergelijk voorval voordoet tijdens uw behandeling met isotretinoïne, dan moet u zo 
snel mogelijk contact opnemen met uw arts.  

Hoe een mannencondoom aanbrengen? 

U vindt instructies op de bijsluiter binnenin de verpakking. Gebruik telkens wanneer u seks hebt een 
nieuw condoom. Let erop dat bij het verwijderen van de verpakking van het condoom, het condoom 
niet scheurt. Indien u opnieuw betrekkingen hebt, gebruik dan een nieuw condoom. 

Vrouwencondooms 

Een vrouwencondoom is een erg dunne schacht van polyurethaan met aan het einde een flexibele 
ring. Eens ingebracht, bedekt het de binnenwand van de vagina en vormt zo een barrière voor het 
sperma. Het condoom wordt ingebracht zoals een tampon zonder inbrenghuls, voordat u betrekkingen 
hebt. 

Vrouwencondooms zijn minder doeltreffend dan mannencondooms. Gemiddeld wordt 21% van de 
vrouwen per jaar zwanger.  

2) Zaaddodende middelen 

Zaaddodende middelen zijn chemische substanties die in verschillende vormen te verkrijgen zijn: 
crèmes, gels, schuim en pessariums. De vrouw brengt het zaaddodend middel in haar vagina in 
voordat ze betrekkingen heeft. Zaaddodende middelen kunnen afzonderlijk gebruikt worden of samen 
met een pessarium, cervixkapje of mannencondoom. 

Zaaddodende middelen zijn minder doeltreffend dan condooms. 

Lees aandachtig de bijsluiter voordat u een zaaddodend middel gebruikt. 

3) Pessariums en cervixkapjes 

Pessariums en cervixkapjes worden in de vagina ingebracht en bedekken de baarmoederhals.  

Vaginale pessariums zijn ronde kapjes van soepel rubber met een flexibele rand. Cervixkapjes zijn 
kleiner. Ze zijn gemaakt van siliconenrubber en kunnen wegwerpbaar zijn voor eenmalig gebruik of 
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herbruikbaar. De eerste keer moet het kapje ingebracht worden door een arts om te controleren of de 
maat goed is. De arts zal u leren hoe u het pessarium of het cervixkapje correct in de vagina moet 
plaatsen. Om doeltreffend te zijn, moeten pessariums en cervixkapjes gebruikt worden met 
zaaddodend middel (chemisch middel dat sperma doodt). 

Pessariums en cervixkapjes zijn minder doeltreffend dan condooms. 

 

Alle soorten pessariums of cervixkapjes moeten gedurende minstens 6 uur na seksuele betrekkingen 
op hun plaats blijven zitten. U mag het er langer laten zitten, maar rubberen cervixkapjes en 
pessariums blijven best niet langer dan 30 uur zitten.  

 

IV NOODANTICONCEPTIE 

Indien u onbeschermde seks hebt gehad of u vreest dat uw anticonceptiemethode niet heeft 
gewerkt, dan kunt u noodanticonceptie gebruiken. Er zijn twee methoden beschikbaar: de 
noodpil en het koperen spiraaltje. 

De noodpil wordt ENKEL in noodsituaties gebruikt en mag NOOIT normale doeltreffende 
anticonceptie vervangen.  

1) Noodpil  

De noodpil mag onmiddellijk na de onbeschermde seks en tot drie of vijf dagen na de onbeschermde 
seks ingenomen worden. Hoe sneller de noodpil na risicovolle seksuele betrekkingen wordt 
ingenomen, hoe doeltreffender deze is bij het voorkomen van zwangerschap: het is het meest 
doeltreffend binnen de 24 uur na onbeschermde seks. 

Er bestaan twee soorten noodanticonceptie: levonorgestrel, dat kan ingenomen worden tot drie dagen 
(72 uur) na onbeschermde seksuele betrekkingen, en ulipristal, dat kan ingenomen worden tot vijf 
dagen (120 uur) na onbeschermde seks. 
Ze zijn beschikbaar bij de apotheker zonder voorschrift. 
 

Indien u een noodpil hebt genomen, dan moet u uw arts raadplegen indien uw maandstonden 
uitblijven, of indien u een bloeding of pijn krijgt, om te controleren of u niet zwanger bent. 

2) Het koperspiraaltje  

Een arts kan een koperspiraaltje in uw baarmoeder plaatsen tot 5 dagen na onbeschermde seks. 
Deze methode is erg doeltreffend (bijna 100%) bij het voorkomen dat een eicel wordt bevrucht of dat 
een bevruchte eicel zich in de baarmoeder nestelt. Het spiraaltje kan nadien gebruikt worden voor 
verdere doeltreffende anticonceptie.  

 

V STERILISATIE 

Indien u of uw partner al een sterilisatie heeft ondergaan (man of vrouw), dan geldt dit als een 
doeltreffende anticonceptiemethode tijdens behandeling met isotretinoïne. In sommige gevallen kan 
uw arts u adviseren een tweede barrièremethode te gebruiken, zoals een condoom of zaaddodend 
middel. 

Sterilisatie is een blijvende en onomkeerbare anticonceptiemethode. Voor zowel mannelijke als 
vrouwelijke sterilisatie is een chirurgische ingreep nodig. De methode zorgt ervoor dat het sperma de 
eicel niet bereikt. De methode bij vrouwen bestaat erin de eileiders af te sluiten (afbinding van de 
eileiders) of de zaadleiders (vasectomie, afbinding van de kanalen die het sperma uit de teelballen 
naar de penis voeren) bij mannen. Bij vrouwen is het ook mogelijk om micro-implantaten in de 
eileiders te plaatsen via de natuurlijke passages. 

Deze methoden zijn enkel voor mensen die besloten hebben geen kinderen meer te hebben. Een 
succesvolle vasectomie wordt bevestigd na twee spermatests. 

Na vrouwelijke sterilisatie worden ongeveer 5 op 1000 vrouwen zwanger; na mannelijke sterilisatie 
wordt ongeveer één vrouw op 1000 toch zwanger. 
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D) HOE ANTICONCEPTIE, ADVIES EN OPVOLGING BEKOMEN 

De meeste anticonceptiemethoden, zoals de gecombineerde oestrogeen-progestageenpil, 
implantaten, pleisters en spiraaltjes, moeten door een arts voorgeschreven worden. Indien u liever niet 
naar uw huisarts gaat, dan kunt u ook een andere arts raadplegen. Familieplanningscentra kunnen u 
ook absoluut vertrouwelijk advies geven. 

Condooms en zaaddodende middelen zijn doeltreffende anticonceptiva en kunnen bij de apotheker 
gekocht worden zonder eerst een arts te raadplegen.  

Zorg ervoor dat u uw arts vragen stelt, zodat u alle nodige informatie hebt over de 
anticonceptiemethode die bij u past. Deze informatie zal u helpen bij de keuze die voor u het beste is.  

Apothekers kunnen ook gratis brochures geven over anticonceptiemethoden. 

 
Eens u uw keuze van anticonceptiemethode hebt gemaakt, dan vindt u bijkomende informatie in de 
bijsluiter bij uw geneesmiddel of in de publieke geneesmiddelendatabase: 

http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl .  
 

Indien u bijwerkingen krijgt, praat met uw arts of apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze folder vermeld staan. U kunt ook bijwerkingen rechtstreeks 
melden via het Belgisch nationaal rapporteringssysteem: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG)  
http://www.fagg-afmps.be/nl/notification_effets/humane_geneesmiddelenbewaking/melding_patienten/  
Door het melden van bijwerkingen kunt u helpen meer informatie te verzamelen over de veiligheid van 
het medicijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Fabre Benelux 
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België 
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