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Programme de formation

Implanon NXT®

Opleiding 

voor gezondheidszorgbeoefenaars

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)
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Programma

► Deze opleiding gericht tot gezondheidszorg-beoefenaars maakt deel 

uit van het Belgische en Luxemburgse risicobeheerprogramma, dat 

als doel heeft een veilig en efficiënt gebruik van IMPLANON NXT® toe 

te laten

► Deze opleiding voorziet informatie over het correct plaatsen en 

verwijderen van het implantaat, over de localisatie van het 

implantaat, de interacties met andere geneesmiddelen, over 

problemen gerelateerd aan het bloedingsprofiel en over de contra-

indicaties
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Agenda

► Klinische informatie

► Patiëntenvoorlichting

► Inbrengprocedure

► Het localiseren voor verwijdering

► Procedure voor verwijderen en opnieuw inbrengen

► Besluit
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Deelnemen aan deze opleiding 

vervangt NIET de noodzaak tot het 

nalezen van de instructies in de 

wetenschappelijke  bijsluiter van 

IMPLANON NXT® (etonogestrel implantaat)

alvorens het product in te brengen, te 

verwijderen of te vervangen (SKP*, rubriek 4.2)

* SKP = Samenvatting  Kenmerken Product

Belangrijke informatie
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Implanon NXT® 

► Een subdermaal, langwerkend hormonaal 

anticonceptiemiddel

► Een progestageen-alleen implantaat dat zich in een 

wegwerpapplicator bevindt

► Implanon NXT® is radiopaak en bio-equivalent aan Implanon®

► Het implantaat kan drie jaar blijven zitten. Verwijder het 

implantaat niet later dan drie jaar na de datum van 
inbrengen 
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Implantaat

Rate-controlling membrane: (0.06 mm)
100% EVA

4 cm

Core: •   Ethyleen-vinylacetaat (EVA) copolymeer
• Bariumsulfaat (15 mg) 
• Magnesium stearaat (0,1 mg)

2 mm
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Applicator

► Voorgevulde, steriele applicator

► Wegwerpapplicator voor éénmalig gebruik

► Enkel te gebruiken volgens de instructies voor inrengen door 

clinici die bevoegd zijn om deze procedures uit te voeren

► De inbrengers die vertrouwd zijn met de vorige applicator 

moeten vertrouwd raken met de applicator van Implanon NXT®



88
Klinische gegevens

Klinische gegevens
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Betrouwbaarheid 

► Klinische studies hebben aangetoond dat de werkzaamheid van 

Implanon NXT® op zijn minst vergelijkbaar is met die van 

gecombineerde OAC 

► Er bestaat een verband tussen de anticonceptieve werking van 

Implanon NXT® en de plasmaconcentraties van etonogestrel. Deze 

zijn lager naarmate het lichaamsgewicht hoger is, en bovendien 

nemen ze af in de tijd
– De klinische ervaring met het gebruik door zwaardere vrouwen in het derde jaar 

na insertie is beperkt. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de 

contraceptieve werking bij deze vrouwen in het derde jaar minder goed is dan 

bij vrouwen met een normaal lichaamsgewicht. De arts zou daarom kunnen 

overwegen om bij zwaardere vrouwen Implanon NXT® eerder te vervangen

► Geneesmiddelen die de betrouwbaarheid van orale 

anticonceptiemiddelen (OAC) verminderen, verminderen ook de 
betrouwbaarheid van Implanon NXT®
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Werkingsmechanisme

► Inhibitie van de ovulatie

► Naast ovulatieremming veroorzaakt etonogestrel ook 
veranderingen in het cervixslijm, waardoor de passage van 

spermatozöen wordt bemoeilijkt
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Farmacokinetiek

► Etonogestrel wordt na insertie snel geabsorbeerd in het 

bloed

► Ovulatie-inhiberende concentraties worden bereikt binnen 1 

dag

► Maximum serumconcentraties worden bereikt binnen 1 tot 

13 dagen: tussen 472 en 1270 pg/ml 

► De afgiftesnelheid van het implant daalt met de tijd

–Einde van jaar 1: ~200 pg/ml

–Einde van jaar 3: ~156 pg/ml 
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Botmineraaldichtheid en 

Oestradiolgehaltes1

► In een vergelijkende studie van IMPLANON® (etonogestrel implantaat) 

(n=44) versus niet-hormonaal intra-uterien hulpmiddel (IUD) (n=29), bleef

de botmineraaldichtheid van de gebruiksters gedurende 2 jaar

onveranderd zonder detecteerbaar verschil tussen de 2 groepen (P>0.05)

1

1.Beerthuizen R et al. Hum Reprod. 2000;15(1):118–122 

Bone mineral density (BMD) during long-term use of the progestagen contraceptive implant IMPLANON compared to a non-hormonal method of contraception. 

This is a prospective comparative study of a progestagen-only contraceptive and a non-hormonal IUD for the duration of 2 years with a primary outcome of the 

change in BMD z-score at last measure. Estradiol and weight were measured as secondary parameters, for analysis of relationship to BMD.
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Botmineraaldichtheid en 

Oestradiolgehaltes1 (vervolg)

1.Beerthuizen R et al. Hum Reprod. 2000;15(1):118–122 

Bone mineral density (BMD) during long-term use of the progestagen contraceptive implant IMPLANON compared to a non-hormonal method of contraception. 

This is a prospective comparative study of a progestagen-only contraceptive and a non-hormonal IUD for the duration of 2 years with a primary outcome of the 

change in BMD z-score at last measure. Estradiol and weight were measured as secondary parameters, for analysis of relationship to BMD.

► Gemiddelde oestradiol 

concentraties blijven boven 
het niveau dat in de vroege 

folliculaire fase werd gezien. 

De functie van de ovaria 

wordt niet volledig 

onderdrukt door IMPLANON®

► In dit onderzoek werd geen 

verband tussen oestradiol en 

minerale botdichtheid 

waargenomen
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Verandering bloedingspatroon

► Tijdens het gebruik van Implanon NXT® is het waarschijnlijk dat er 

veranderingen in het menstruatiepatroon zullen optreden

– Het kan gaan over  het optreden van een onregelmatig 

bloedingspatroon (afwezig, minder vaak, vaker, langdurig), over 

veranderingen van de intensiteit van de bloedingen (meer of 

minder) en de duur van de bloedingen

– Amenorroe werd gerapporteerd bij ongeveer 1 op de 5 vrouwen, 

terwijl bij andere  vrouwen (1 op 5) frequente en/of langdurige 

bloedingen gerapporteerd werden

► Bij veel vrouwen geeft het menstruatiepatroon in de eerste drie 

maanden een goede indicatie voor het bloedingspatroon in de 

tijd erna
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Verandering bloedingspatroon 

(vervolg)

► Door goede informatie en voorlichting (oa. door meegeven van 

informatietiebrochure voor patienten), en door de vrouw een 

bloedingkaart te laten bijhouden kan de acceptatie van het 

bloedingpatroon worden verbeterd

► Evaluatie van vaginale bloeding moet op een ad hoc basis 

gedaan worden en kan onderzoek omvatten om een 

gynaecologische afwijking of zwangerschap uit te sluiten
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Bloedingskaart
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Bloedingskaart (vervolg)
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Bloedingskaart (vervolg)

U kan na het plaatsen van Implanon NXT® uw patiente

deze bloedingskaart meegeven en vragen deze

ingevuld mee te brengen bij een volgend bezoek

teneinde de geschiktheid van deze methode met haar

te evalueren op basis van haar bloedingsprofiel en
eventuele andere factoren

Zowel de Implanon NXT® informatiebrochure voor

patiënten als de bloedingskaart zijn voorzien in het 
educatief pakket voor gezondheidszorgverleners. 

Bijkomende exemplaren kan u bestellen via 

dpoc_belux@merck.com 
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Ongewenste voorvallen

► De bijwerkingen die gerapporteerd werden tijdens klinische 

studies en mogelijk toe te schrijven aan het gebruik van 

Implanon NXT®, worden opgelijst in onderstaande tabel:

Ongewenst voorval Ongewenst voorval

Hoofdpijn Duizeligheid

Vaginitis Dysmenorroe

Gewichtstoename Rugpijn

Acné Emotionele labiliteit

Pijn in de borsten Misselijkheid

Infectie hogere luchtwegen Pijn

Abdominale pijn
Nervositeit

Faryngitis
Depressie

Griepachtige symptomen Pijn thv de insertieplaats
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Complicaties van inbrengen en 

verwijderen 

► Insertie of verwijdering van het implantaat kan wat blauwe 

plekken, lichte lokale irritatie, pijn of jeuk veroorzaken

► Fibrose op de implantatieplaats kan optreden, er kan een 

litteken worden gevormd of er kan een abces ontstaan

► Paresthesie of paresthesie-achtige gevoelens kunnen optreden

► 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  
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Complicaties van insertie en 

verwijdering (vervolg)
► 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 zodra dat medisch verantwoord is 

► Als het implantaat niet verwijderd wordt, zou anticonceptie en 

het risico op progestageen-gerelateerde ongewenste effecten 

langer kunnen doorgaan dan gewenst is door de vrouw
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Contra-indicaties

► Zwangerschap of vermoeden van zwangerschap

► Actieve veneuze trombo-embolische aandoening

► Bekende of vermoede geslachtshormoonafhankelijke 

maligniteiten (kwaadaardige tumoren)

► 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
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Blootstelling aan Implanon NXT®

tijdens de zwangerschap
► Indien gedurende het gebruik van Implanon NXT® een 

zwangerschap optreedt, moet het implantaat verwijderd worden 

► Uitgebreide epidemiologische studies hebben noch een 
verhoogd risico op aangeboren afwijkingen aangetoond bij 

kinderen van vrouwen die vóór de zwangerschap orale 

anticonceptiva (OAC's) gebruikten, noch op een teratogeen 

effect wanneer OAC's onbedoeld tijdens de zwangerschap 

werden gebruikt

► Hoewel dit waarschijnlijk voor alle OAC's geldt, is het niet duidelijk 

of dit ook het geval is voor IMPLANON NXT®

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

richtlijnen hieromtrent vindt u op slides 84-85 van deze presentatie
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Gebruik tijdens de borstvoeding

► Kleine hoeveelheden etonogestrel worden uitgescheiden met 

de moedermelk (~0,2 % van de geschatte totale dagelijkse 

dosis van de moeder)

► Vergelijkende studie: Cu-IUD (n=33) vs IMPLANON®

(etonogestrel implantaat) (n=38), kinderen werden opgevolgd

tot 36 maanden:

– Geen effect op de kwaliteit (eiwitten, lactose of vetconcentratie) of de 

kwantiteit van de melk werd gevonden

– De groei en ontwikkeling was niet verschillend tussen kinderen welke 

borstvoeding ontvingen van een moeder die Implanon® (n=38) gebruikte 

versus een IUD (n=33) 

► Voor meer uitleg rond borstvoeding, gelieve rubriek 4.6 van de 

SKP te raadplegen

IUD = intrauterine device.
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Speciale waarschuwingen voor 

gebruik 
► Risico op borstkanker

► Leverfunctiestoornissen

► Arteriële en veneuze trombo-embolie

► Hypertensie

► Insulineresistentie en glucosetolerantie

► Hyperlipidemie

► Cloasma
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Speciale waarschuwingen voor 

gebruik (vervolg)
► Lichaamsgewicht

► Migratie van het implantaat

► In situ gebroken of geplooid implantaat

► Folliculaire ontwikkeling

► Ectopische zwangerschap

► Afwijkingen gerelateerd aan het gebruik van geslachtshormonen
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Interacties

► Interacties kunnen optreden met geneesmiddelen of kruiden die 

microsomale enzymen, met name cytochroom P450 enzymen, 

induceren, wat tot een verhoogde klaring van geslachtshormonen

kan leiden en wat verminderde werkzaamheid van IMPLANON NXT®

tot gevolg kan hebben 
 o.a. fenobarbital, bosentan, carbamazepine, fenytoïne, primidone, rifampicine

 HIV/HCV medicatie zoals ritonavir, efavirenz, boceprevir, nevirapine 

 mogelijk ook felbamaat, griseofulvine, oxcarbazepine, topiramaat en producten 

die het kruidenmiddel Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten

► Veel combinaties van HIV protease-inhibitoren (o.a. nelfinavir) en 

non-nucleoside-reverse-transcriptaseremmers (o.a. nevirapine), 

waaronder combinaties met HCV inhibitoren (o.a. boceprevir, 

telaprevir), 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 
HCV = hepatitis C virus; HIV = human immunodeficiency virus 
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Interacties (vervolg)

► Vrouwen die behandeld worden met leverenzyminducerende 

geneesmiddelen of kruidenmiddelen, moet verteld worden dat 

de werkzaamheid van IMPLANON NXT® verminderd kan zijn

► Indien wordt besloten IMPLANON NXT®  te blijven gebruiken, 

wordt vrouwen 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
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Patiënten voorlichting

Counseling

Medische informatie voor de patiënt 

tijdens de consultatie
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Bespreek de voordelen, de risico’s en 

eventuele bijwerkingen: 

– Zeer doeltreffend

– Geen enkele anticonceptiemethode is 100 % 

betrouwbaar

– Terugkeer van de normale menstruatiecyclus

– Indien juist ingebracht, kan het op eender 

welk moment gemakkelijk worden verwijderd

– Het implantaat mag niet langer dan 

3 jaar blijven zitten en moet na die periode 

verwijderd worden 

– Contra-indicaties

– Bijwerkingen, waarbij de nadruk wordt 

gelegd op de verandering van het 

bloedingspatroon

– Geen bescherming tegen SOA’s of HIV

Veranderingen in het 

bloedingspatroon1:

– Tijdens het gebruik van Implanon 

NXT® is er veel kans dat het 

menstrueel bloedingspatroon van de 

patiënten wijzigt

– Amenorroe werd gerapporteerd 

door 1 op de 5 vrouwen, 

– Ook door 1 op de 5 vrouwen werd 

herhaald en/of langdurig optreden 

van bloedingen gerapporteerd 

– Dysmenorroe had meestal neiging 

om te verbeteren

Belangrijkste voorlichtingspunten

HIV = human immunodeficiency virus; SOA = sexueel overdraagbare aandoening; B/S: Bloeding/Spotting

1. Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health 

Care. 2008;13(suppl 1):13–28
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Belangrijkste voorlichtingspunten 

(vervolg)
► Vertel patiënten dat tijdens de klinische studies een wijziging van 

het bloedingsprofiel de meest voorkomende reden was om het 

gebruik van Implanon NXT® te stoppen (11 %)

► Leg de inbreng- en verwijderingsprocedures uit

– Het implantaat moet palpeerbaar zijn voor zowel de arts als 

de vrouw 

– Er kunnen moeilijke verwijderingen, littekens en complicaties 

optreden

► Geef de patiënte voldoende tijd om de informatie door te 

nemen, haar keuze te overwegen en vragen te stellen
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Klinisch onderzoek

► Meet de bloeddruk

► Verricht het lichamelijk onderzoek met aandacht voor het 

opsporen van eventuele contra-indicaties en waarschuwingen

► Het is aanbevolen dat de vrouw drie maanden na de 

implantatie van Implanon NXT® op controle komt. Tijdens deze 

controle moet de zorgverlener de bloeddruk meten en horen of 

de vrouw vragen heeft of klachten heeft of dat ze last heeft van 

bijwerkingen

► Het implantaat moet bij elk vervolgbezoek worden gepalpeerd

► De patiënte moet worden geadviseerd om zo snel mogelijk 

contact op te nemen met haar arts als ze op gelijk welk moment  

haar implantaat niet kan voelen

► Vul de patiëntenwaarschuwingskaart in en vraag aan de  

patiënte om deze zorgvuldig te bewaren
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Vragen

Applicator :

inbrenging, localisatie, verwijdering en 

vervanging
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Voor het inbrengen van Implanon 

NXT®

► De arts moet volgende zaken verifiëren: 

– De medische voorgeschiedenis van de vrouw is geregistreerd 

en er is een lichamelijk onderzoek uitgevoerd 

– De vrouw is niet zwanger en heeft geen andere contra-

indicatie voor IMPLANON NXT®

– De vrouw begrijpt de voordelen en risico's van 

IMPLANON NXT®

– De vrouw heeft een exemplaar gekregen van de 
productinformatie die in de verpakking zit 

– De vrouw heeft een toestemmingsformulier voor deze

procedure getekend en dit is opgenomen in haar medisch

dossier 

– De vrouw heeft geen allergieën tegen de ontsmettings- of 

verdovingsmiddelen die tijdens het inbrengen gebruikt worden
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Benodigde materialen voor 

insertie
► Breng IMPLANON NXT® in onder steriele omstandigheden

► De volgende materialen zijn nodig voor het inbrengen van het 

implantaat:

– Een onderzoekstafel waar de vrouw op gaat liggen

– Steriele chirurgische doeken

– Steriele handschoenen

– Antiseptische oplossing

– Chirurgische markeerstift

– Locaal anestheticum

– Naalden en spuit

– Steriel gaas

– Zelfklevende pleister

– Drukverband

Image supplied for display purposes
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Positie van de vrouw net vóór 

het inbrengen

Om ervoor te zorgen dat het implantaat net onder de huid wordt 
ingebracht, moet de zorgverlener zich zo positioneren dat de 

voortgang van de naald te zien is door de applicator vanaf de 
zijkant te bekijken en niet van bovenaf. Vanuit het zijaanzicht 

kunnen de inbrengplaats en de beweging van de naald net onder 
de huid duidelijk worden gevisualiseerd

.

► Laat de vrouw op haar rug op de 
tafel liggen. De arm moet worden 
geplaatst met de elleboog 
gebogen en de hand onder het 
hoofd (of zo dicht mogelijk)

► Ter illustratie geven de figuren de 

linker binnenarm weer
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Bepaal de insertieplaats

► Bepaal de insertieplaats. Die bevindt zich aan 

de binnenzijde van de niet-dominante 

bovenarm. De inbrengplaats ligt over de triceps 

ongeveer 8-10 cm van de mediale epicondyl 

van de humerus en 3-5 cm posterieur van de 

sulcus (groeve) tussen de biceps en triceps 

► Deze locatie is bedoeld om de grote 

bloedvaten en zenuwen in en rond de sulcus te 

vermijden. Als het niet mogelijk is om het 

implantaat op deze locatie in te brengen (bijv. 

Bij vrouwen met dunne armen), moet het zo ver 

mogelijk posterieur van de sulcus worden 

ingebracht

Implanon NXT ® moet subdermaal 
ingebracht worden, net onder de huid

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)

Dwarsdoorsnede van de linker-

bovenarm, gezien vanaf de elleboog

Ter illustratie geven de figuren de 

linker binnenarm weer
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Markeer de insertieplaats

► Breng 2 markeringen aan met een 

steriele marker:

– Markeer eerst de plaats waar het 

IMPLANON NXT® implantaat

zal ingebracht worden

– Markeer dan een plek op 5 

centimeter proximaal (richting de 

schouder) van de eerste markering

– Deze tweede markering zal later 

dienen als richtingaanwijzer tijdens 

de insertie van IMPLANON NXT®

– Controleer na het markeren van de 

arm of de locatie zich op de juiste 

locatie aan de binnenkant van de 

arm bevindt

Ter illustratie geven de figuren de 

linker binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)



39

Hoe wordt Implanon NXT®

ingebracht?
► Reinig de huid van de inbrengplaats tot de eerste markering met 

een antiseptische oplossing

► Verdoof het inbrenggebied (bijvoorbeeld met verdovingsspray of 

door 2 ml lidocaïne 1% net onder de huid in de geplande 

inbrengtunnel te injecteren)

► Neem de steriele voorgevulde wegwerpapplicator met Implanon 

NXT® uit de blister 

► De applicator mag niet worden gebruikt als aan de steriliteit 

getwijfeld wordt

► Pak de applicator net boven de naald op het geruwde oppervlak

vast en verwijder het transparante beschermkapje door dit 

horizontaal in de richting van de pijl, weg van de naald te 

schuiven 

► Als u in de punt van de naald kijkt, kunt u het witte implantaat 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 kapje niet 

gemakkelijk te 

verwijderen is, 

gebruik de applicator 

dan niet
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Hoe wordt Implanon NXT® 

ingebracht? (vervolg)
► Indien het paarse schuifmechanisme vroegtijdig 

vrijgelaten wordt, herbegin dan de 
inbrengprocedure met een nieuwe applicator

► Om ervoor te zorgen dat het implantaat net 
onder de huid wordt ingebracht, moet u zich zo 
positioneren dat de voortgang van de naald te 
zien is door de applicator vanaf de zijkant te 
bekijken en niet van bovenaf. Vanuit het 
zijaanzicht kunnen de inbrengplaats en de 
beweging van de naald net onder de huid 

duidelijk worden gevisualiseerd 

► Trek met uw vrije hand de huid rond de 
inbrengplaats strak richting de elleboog

► Implanon NXT® moet subdermaal ingebracht 
worden, net onder de huid

► Prik de huid aan met de punt van de naald 
onder een hoek iets kleiner dan 30°

Ter illustratie geven de figuren de linker 

binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)
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Hoe wordt Implanon NXT® 

ingebracht? (vervolg)

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)

► Breng de naald in totdat de schuine kant 

(schuine opening van de punt) zich net onder de 

huid bevindt (en niet verder). Als u de naald 

voorbij de afschuining steekt, trekt u deze terug 

totdat alleen de afschuining onder de huid zit

► Breng de applicator in bijna horizontale positie

► Om subdermale plaatsing te faciliteren, trek de 
huid op met de punt van de naald terwijl u de 

naald in zijn geheel onder de huid schuift 

► 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 naaldpunt uit de huid komt voordat het 

inbrengen van de naald is voltooid, moet de 

naald worden teruggetrokken en opnieuw 

worden ingesteld in de subdermale positie 

voordat de inbrengprocedure is voltooid
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Hoe wordt Implanon NXT® 

ingebracht? (vervolg)
► Hou de applicator in dezelfde positie terwijl

de naald volledig ingebracht blijft. Indien nodig kunt

u uw vrije hand gebruiken om de applicator te 

stabiliseren

► Ontgrendel de paarse schuiver door deze licht in te 

drukken

► Beweeg de schuiver helemaal terug tot deze

niet meer verder kan

► Verplaats de applicator niet (     ) terwijl u de paarse 

paarse schuiver verplaatst. Hierbij blijft het   
implantaat op de definitieve, subdermale             

plaats achter en wordt de naald                 

teruggetrokken en binnen in de applicator   

afgesloten

► Nu bevindt het implantaat zich in de finale 

subdermale positie

► De applicator kan nu verwijderd worden

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)
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Hoe wordt Implanon NXT® 

ingebracht? (vervolg)

► Als de applicator niet in dezelfde positie wordt gehouden tijdens 

de insertieprocedure of als het paarse schuifmechanisme niet 

geheel wordt teruggeschoven, zal de naald niet volledig 

teruggetrokken worden en zal het implantaat niet goed 

ingebracht worden en kan uit de inbrengplaats steken

► Als het implantaat uit de inbrengplaats steekt, verwijdert u het 
implantaat en voert u een nieuwe procedure uit op dezelfde 

inbrengplaats met een nieuwe applicator

► Duw het uitstekende implantaat niet terug in de incisie
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► Plak een kleine pleister over 

de inbrengplaats

► Controleer 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 

Controleer de aanwezigheid van 

het implantaat

Ter illustratie geven de figuren de 

linker binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)
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Stappen na het inbrengen van het 

implantaat

► Vraag de vrouw het implantaat te palperen

► Breng een steriel gaas met drukverband aan om de kans op 
blauwe plekken te verkleinen

► De vrouw mag het drukverband binnen 24 uur verwijderen en de 

kleine pleister over de inbrengplaats na 3 tot 5 dagen

► Vul de “patiëntenwaarschuwingskaart” in en vraag de vrouw 

om deze zorgvuldig te bewaren

► Vul ook het zelfklevende etiket in en kleef het in het medisch 

dossier van de vrouw

► De applicator is alleen bestemd voor éénmalig gebruik en moet 

weggegooid worden overeenkomstig de lokale richtlijnen voor 

niet-biologisch afbreekbaar afval 
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Als u het implantaat niet kunt 

voelen of in geval van twijfel 

Als u het implantaat niet kunt voelen of twijfelt over de 
aanwezigheid ervan, is het implantaat mogelijk niet of diep 
ingebracht:

► Controleer de applicator. De naald moet geheel teruggetrokken 
zijn en alleen de paarse top van de obturator mag zichtbaar zijn

► Gebruik een andere methode om te bevestigen dat het 
implantaat correct geplaatst is. Gezien de radiopaque aard van 
het implantaat, zijn geschikte methoden voor het localiseren: 

• tweedimensionale röntgenopname

• computertomografie (CT-scan)

• echografie met een hoogfrequentie lineaire array 
transducer (10 MHz of meer)

• magnetische resonantie (MRI)
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3 ‘expert centra’ voor de localisatie 

en/of verwijdering van implantaten 

► 1. UZ LEUVEN : 
Dr. Jasper VERGUTS 
Campus Gasthuisberg 
Herestraat 49 
3000 Leuven 
016/34.42.08 (consultaties gynecologie)

► 2. UZ GENT:  
Dr. Steven WEYERS
Vrouwenkliniek, UZ Gent
De Pintelaan 185
9000 Gent 
Tel. 09 332 37 83 of 09 332 37 98 (consultaties gynecologie)

► 3. UCL St-LUC
Prof Jean Squifflet
Cliniques St-Luc
10, Avenue Hippocrate 
1200 Bruxelles
02/764.18.18 (consultaties gynecologie)

Onder voorbehoud van wijzigingen
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Als u het implantaat niet kunt 

voelen of in geval van twijfel (vervolg)

► Als deze beeldvormende technieken niet succesvol zijn, wordt 
geaviseerd om de aanwezigheid van het implantaat te 
bevestigen door middel van een etonogestrelbepaling in een 
bloedmonster van de vrouw. In dit geval zal MSD Belgium de 
geschikte procedure verstrekken

► Zolang de aanwezigheid van het implantaat niet is bevestigd, 
moet een niet-hormonale vorm van anticonceptie worden 
gebruikt

► Diep geplaatste implantaten moeten zo snel mogelijk worden 
gelokaliseerd en verwijderd om mogelijke migratie te voorkomen
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Video insertie

video te bekijken via de volgende link : 

http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=
NL_Belgie|Implanon

http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=NL_Belgie|Implanon
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Vragen

Vragen
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Lokalisatie 

voor het verwijderen

Localisatie vóór 

verwijdering
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Lokalisatie is essentieel

► De lokalisatie begint met palpatie

► Een niet-voelbaar implantaat moet altijd worden gelocaliseerd 

voordat wordt geprobeerd het te verwijderen

► Wanneer het implantaat niet voelbaar is, moet u de 
aanwezigheid in de arm zo snel mogelijk bevestigen met een 

beeldtechniek

• tweedimensionale röntgenopname

• computertomografie (CT-scan)

• echografie met een hoogfrequentie lineaire array 
transducer (10 MHz of meer)

• magnetische resonantie (MRI)

► Als de vrouw op gelijk welk moment niet zeker weet of het 
implantaat aanwezig is (ze kan het implantaat niet voelen), moet 

ze een back-up anticonceptie-methode gebruiken tot de 

aanwezigheid van Implanon NXT® is bevestigd
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Lokalisatie is essentieel (vervolg)

► 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 ertoe 

leiden dat het implantaat niet voelbaar is op de locatie waar 

het werd geplaatst

► Een implantaat dat diep is ingebracht of dat verplaatst is, kan 

mogelijk niet gepalpeerd worden en dan zijn beeldvormings-

technieken noodzakelijk om de plaats te bepalen

► Niet-voelbare, diep ingebrachte implantaten moeten worden 

verwijderd door een arts die bekend is met de anatomie van de 
arm en het verwijderen van diep ingebrachte implantaten

► Een exploratieve ingreep zonder de exacte locatie van het 

implantaat te kennen, wordt sterk afgeraden
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Lokalisatie is essentieel (vervolg)

► 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 aan te tonen. Neem contact op 

met de lokale vertegenwoordiger van de vergunninghouder voor verder 

advies 

► Als het implantaat in de arm is gemigreerd, kan voor verwijdering een 

kleine operatie nodig zijn met een grotere incisie of een operatie in de 

operatiekamer. Het verwijderen van diep ingebrachte implantaten moet 

voorzichtig gebeuren om schade aan zenuw- of vaatstructuren diep in de 

arm te voorkomen
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Twee verschillende implantaten 

mogelijk bij verwijdering

► U dient zich ervan bewust te zijn dat u patiënten kunt tegenkomen 

die niet-radiopake (IMPLANON® [etonogestrel implantaat]) 
implantaten hebben

► De patiëntenwaarschuwingskaart moet duidelijk aangeven welk 

type implantaat is gebruikt

– Niet-radiopake IMPLANON®

– Radio-opake IMPLANON NXT®

► De beeldvormingstechnieken die moeten worden gebruikt voor 

het lokaliseren van een niet-palpabel implantaat, zijn afhankelijk 

van het type implantaat
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In beeld brengen van 

Implanon® en Implanon NXT®

Implanon®

niet-radiopaak

Implanon NXT®

radiopaak

Zichtbaar op radiografie Neen ja

Zichtbaar op echografie ja ja

Zichtbaar op CT-scan Neen ja

Zichtbaar op MRI ja ja

• Als de beeldresultaten niet afdoende zijn, kan de aanwezigheid van het 

implantaat geverifieerd worden met een ENG-bepaling. Neem contact 

op met de fabricant voor meer informatie 

• Ongeacht de gekozen techniek om de aanwezigheid te bevestigen, 

wordt aanbevolen om diepe implantaten te verwijderen onder geleide 

van echografische controle                                                          ENG = etonogestrel

MRI =  Magnetic resonance imaging
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Radiopaak implantaat 

Lokalisatie mbv röntgenstralen
1

1. Mansour D et al. Contraception. 2010;82(3):243–249. Adapted with permission
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Lokalisatie door middel van 

echografie1, 2

► Echografie

– Moet worden uitgevoerd door een arts die vertrouwd is met de implantaat-
lokalisatieprocedure en met de apparatuur:

• Linear array transducer 

• Met frequentie 10 MHz of meer

– Stel de focus van de echo in op het oppervlak (dit verhoogt de 
zichtbaarheid van de schaduw) en schakel “image enhancing software” uit

– Met de juiste techniek en apparatuur kunnen de meeste implantaten 
worden gelokaliseerd

– Verwijder het implantaat kort na/tijdens de lokalisatie om de nauwkeurigheid 
van de locatiebepaling te maximaliseren

► Echografische kenmerken

– Scherpe akoestische schaduw onder het implantaat in transversale positie

– Het implantaat is een klein echogene punt (2 mm) wanneer bekeken in 
transversale positie

1. Shulman LP et al. Contraception. 2006;73(4):325–330. 2. Walling M. J Fam Plann Reprod Health Care. 2005;31(4):320–321.
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Lokalisatie door middel van 

echografie1

Akoestische schaduw

implant

Correct ingebracht etonogestrel implantaat, transversaal beeld

implant

acoustic shadow

acoustic shadow

implant

Implantaat ingebracht onder de fascia muscularis

Implantaat ingebracht diep 

in biceps, transversaal beeld
1. Schulman LP, Gabriel H. 

Contraception. 2006;73:325–330. 

Reprinted with permission from 

Elsevier, 7629
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MRI – lokalisatie 1

– Het radiopake 

implantaat wordt 

weergegeven als een 

hypodense zone

– Belangrijk om het 

implantaat van de 

bloedvaten te 

onderscheiden1, 2

– Kan over 40 mm 

gevolgd worden met 

beelden

1. Merki-Feld GS, et al. Contraception. 2001;63(6):325-328; 2. Westerway SC, et al. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2003;43(5):346-350 

3. Shulman LP, Gabriel H. Contraception. 2006;73(4):325-330. Reprinted with permission from Elsevier, 7629
MRI = magnetic resonance imaging
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MRI lokalisatie, diep ingebracht 

in de biceps

1. Schulman LP, Gabriel H. Contraception. 2006;73:325-330. Reprinted with permission from Elsevier, 7629.



62

Als beeldvormingsmethoden het 

implantaat niet kunnen vinden

► Als beeldvormingsmethoden het implantaat niet kunnen vinden, 

kan een serum-etonogestrelgehalte bepaling uitgevoerd 

worden om de aanwezigheid van het implantaat bevestigen, 

maar bevestigt de locatie niet

► Neem contact op met de de lokale vertegenwoordiger van de 

vergunninghouder voor meer informatie
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Verwijdering: stappen en 

technieken

Vragen
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Verwijdering: stappen en 

technieken

Verwijdering en

vervanging
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Voorbereiding

► Moet worden uitgevoerd onder strikt aseptische omstandigheden en 

door een arts die vertrouwd is met de verwijderingsprocedure. Neem 

contact op met het lokale MSD filiaal indien u niet bekend bent met de 

verwijderingstechniek

► Vóór de verwijdering uit te voeren, dient u de locatie van het 

implantaat te beoordelen en de bijsluiter aandachtig te lezen

► De exacte locatie van het implantaat in de arm moet worden 

geverifieerd door palpatie

► Als het implantaat niet voelbaar is, raadpleeg dan de 

patiëntenwaarschuwingskaart of het medisch dossier om te controleren 

welke arm het implantaat bevat

► Als het implantaat niet kan worden gepalpeerd, bevindt het zich 

mogelijk diep of is het gemigreerd. Hou er rekening mee dat het dichtbij 

bloedvaten en zenuwen kan liggen

► Het verwijderen van niet-voelbare implantaten mag alleen worden 

uitgevoerd door een arts met ervaring in het verwijderen van diep 

geplaatste implantaten en bekend met het lokaliseren van het 

implantaat en de anatomie van de arm. Neem contact op met het 

lokale MSD filiaal voor meer informatie
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Procedure voor verwijdering van 

een palpeerbaar implantaat 

► Bevestig dat de vrouw geen allergieën heeft voor het te 

gebruiken antisepticum of verdovingsmiddel
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Benodigd materiaal om 

IMPLANON NXT® te verwijderen

► Het volgend materiaal is nodig voor het verwijderen van het implantaat:

– Een onderzoekstafel waar de vrouw op gaat liggen

– Steriele chirurgische doeken

– Steriele handschoenen

– Antiseptische oplossing

– Chirurgische markeerstift

– Locaal anestheticum

– Naalden en spuit

– Steriel scalpel

– Klem (rechte en gebogen

mosquito)

– Zelfklevend verband

– Steriel gaas

– Drukverband
Image supplied for display purposes 
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Verwijdering van IMPLANON 

NXT® (etonogestrel implantaat)
► Laat de vrouw op haar rug op de tafel 

liggen. De arm moet worden geplaatst 
met de elleboog gebogen en de hand 
onder het hoofd (of zo dicht mogelijk)

► Lokaliseer het implantaat door palpatie. 
Druk het uiteinde dichtst bij de schouder 
naar beneden om het implantaat te 
fixeren; er moet een bobbel verschijnen 
die de punt van het implantaat aangeeft 
het dichtst bij de elleboog

► Als de punt niet omhoog komt, kan het 
verwijderen van het implantaat een 
grotere uitdaging zijn en moet dit worden 
uitgevoerd door een persoon met ervaring 
met het verwijderen van diepere 
implantaten. Neem contact op met het 
lokale MSD filiaal voor meer informatie

► Markeer het distale uiteinde (dichtst bij de 
elleboog) met een steriele chirurgische 
marker 

Ter illustratie geven de figuren de linker 

binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)

palpeerbaar
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► Was en desinfecteer de arm van de 
vrouw met een antiseptische 
oplossing

► Verdoof de arm bijvoorbeeld met 
0.5-1ml lidocaïne 1% op de plaats 
waar de incisie zal gemaakt 
worden

• Injecteer het verdovend middel 
onder het implantaat, zodat het 
dicht bij de huidoppervlakte 
blijft

• Injectie van de plaatselijke 
verdoving boven het implantaat 
kan verwijdering moeilijker 
maken

Verwijdering van IMPLANON NXT®

(etonogestrel implantaat) (vervolg)

Ter illustratie geeft de figuur de linker 

binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)
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► Duw het uiteinde van het 
implantaat het dichtst bij de 
schouder naar beneden om het 
gedurende de procedure te 
stabiliseren

► Maak een longitudinale incisie 
(parallel aan het implantaat) van 2 
mm beginnend over de tip van het 
implantaat dichtstbij de elleboog, 
in de richting van de elleboog

► Opgepast dat u niet in de punt van 
het implantaat snijdt

Verwijdering van IMPLANON NXT®

(etonogestrel implantaat) (vervolg)

Ter illustratie geeft de figuur de linker 

binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)
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Verwijdering van 

IMPLANON NXT®

► De punt van het implantaat moet uit de 
incisie tevoorschijn komen

► Indien dit niet gebeurt, duw het 
implantaat voorzichtig in de richting van 
de incisie totdat het uiteinde ervan 
zichtbaar wordt

► Pak het implantaat met een klem en 
verwijder het implantaat indien mogelijk

► Verwijder indien nodig het aangehechte 
weefsel voorzichtig van de punt van het 
implantaat met behulp van stompe 
dissectie

► Als de implantaatpunt niet vrij komt na 
stompe dissectie, maak dan een incisie 
in het kapsel en verwijder het implantaat 
met de klem

Ter illustratie geven de figuren de linker 

binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)
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► Als de top van het implantaat niet zichtbaar 
wordt in de incisie, breng de klem (bij 
voorkeur gebogen mosquitoklem, met de 
punten omhoog) dan oppervlakkig in de 
incisie

► Pak het implantaat voorzichtig en neem de 
klem over in uw andere hand. Verwijder 
voorzichtig het fibrotisch weefsel rond het 
implantaat met een tweede klem en grijp het 
implantaat 

► Het implantaat kan nu worden verwijderd

Als het implantaat niet kan worden  
vastgepakt, stop dan de verwijderprocedure 
en verwijs de vrouw naar een arts met 
ervaring met gecompliceerde verwijderingen 
of neem contact op met het lokale MSD filiaal

Verwijdering van IMPLANON NXT®

(etonogestrel implantaat) (vervolg)

Ter illustratie geven de figuren de linker 

binnenarm weer

P – proximaal (richting de schouder)

D – distaal (richting elleboog)
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► Meet het verwijderde staafje om te controleren of het in zijn 
geheel (4 cm lang) verwijderd is

► Er zijn meldingen geweest van gebroken implantaten in de 
arm van de patiënt

► In sommige gevallen werd een moeilijke verwijdering van het 
gebroken implantaat gemeld

► Als een deel van het implantaat (minder dan 4 cm) wordt 
verwijderd, dient het resterende deel verwijderd te worden

► Als de vrouw wil doorgaan met het gebruik van Implanon 
NXT®, kan onmiddellijk na het verwijderen, via dezelfde 
incisie, een nieuw implantaat ingebracht worden, zolang 
deze zich op de juiste locatie bevindt

Verwijdering van IMPLANON NXT®

(etonogestrel implantaat) (vervolg)
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Na het verwijderen van het 

implantaat

► Sluit de incisie met een steriele zelfklevende wondsluiting

► Breng een steriel gaas met drukverband aan om de kans op 

blauwe plekken te verkleinen. Na 24 uur mag de patiënte het 

drukverband verwijderen en na 3 tot 5 dagen mag ook de 
pleister verwijderd worden

► Indien de vrouw niet zwanger wil worden, moet onmiddellijk na 

verwijdering van het implantaat gestart worden met een 

alternatieve anticonceptiemethode
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Video verwijdering

Video te bekijken via de volgende link 

http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=NL_
Belgie|Implanon

http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=NL_Belgie|Implanon
http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=NL_Belgie|Implanon
http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=NL_Belgie|Implanon
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Mogelijke situaties die verwijdering 

gecompliceerd kunnen maken

► Implantaat niet correct ingebracht

► Diepe insertie

► Implantaat is niet palpeerbaar 

► Implantaat is ingebed in fibreus weefsel

► Migratie van het implantaat
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Verwijdering van een niet-

palpeerbaar implantaat

► Een niet-palpeerbaar implantaat moet altijd worden 

gelocaliseerd voordat wordt geprobeerd het te verwijderen

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

► Als het implantaat eenmaal in de arm is gelokaliseerd, moet 

deze verwijderd worden door een arts met ervaring in het 

verwijderen van diep geplaatste implantaten en bekend met 

de anatomie van de arm, en het gebruik van echografische 

controle tijdens het verwijderen moet worden overwogen
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Verwijdering van een niet-

palpeerbaar implantaat (vervolg)

► 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 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 in de arm migreert, kan een kleine 

chirurgische ingreep met een grotere incisie of een 
chirurgische ingreep in het operatiekwartier nodig zijn
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Verwijdering van een niet-

palpeerbaar implantaat (vervolg)

► Verwijdering van diep ingebrachte implantaten moet 

voorzichtig gebeuren om beschadiging van dieper gelegen 

zenuwen of bloedvaten te voorkomen; de ingreep mag 
alleen verricht worden door artsen met kennis van de 

anatomie van de arm

► Als u niet vertrouwd bent met het verwijderen van diep 

ingebrachte implantaten, neem dan contact op met uw 

lokale MSD filiaal voor meer informatie
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Vragen

Vragen
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Oefenen van de 

verwijderingsprocedure

Vervanging
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Hoe wordt Implanon NXT®

vervangen?
► De vervanging kan onmiddellijk uitgevoerd worden na de 

verwijdering van het vorige implantaat en is vergelijkbaar met 

de inbrengprocedure beschreven in de instructies voor insertie

► Het nieuwe implantaat kan in dezelfde arm worden ingebracht 

en via dezelfde incisie waarlangs het vorige implantaat werd 
verwijderd, zolang de incisie zich op de juiste locatie bevindt, 

zoals eerder beschreven in de huidige invoeginstructies

► Als dezelfde incisie wordt gebruikt om een nieuw implantaat in 

te brengen, verdoof dan de inbrengplaats (bijv. 2 ml lidocaïne 

1%) en breng het net onder de huid aan, beginnend bij de 

verwijderingsincisie, langs het 'inbrengkanaal' en volg dan de 

daaropvolgende stappen in de instructies voor insertie
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Melden van Implanon (NXT)®

gerelateerde nevenwerkingen

Melden van nevenwerkingen

In België: 

► De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen 

geassocieerd met het gebruik van Implanon NXT® te melden 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 via de ‘papieren gele 

fiche’ beschikbaar op aanvraag bij het FAGG of uit 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 mail naar adr@fagg.be

► Bijwerkingen kunnen ook worden doorgegeven aan MSD Belgium BV, 

Lynx Binnenhof 5, 1200 Brussel, op het volgende e-mailadres: 

dpoc_belux@merck.com

http://www.eenbijwerkingmelden.be/
http://www.fagg.be/
mailto:adr@afmps.be
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Melden van Implanon (NXT)®

gerelateerde nevenwerkingen

Melden van nevenwerkingen

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/ministere-sante/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-mailadres: 

dpoc_belux@merck.com

mailto:crpv@chru-nancy.fr
mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu
http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
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Deelnemen aan deze opleiding 

vervangt NIET de noodzaak tot het 

nalezen van de instructies in de 

wetenschappelijke  bijsluiter van 

Implanon NXT® (SKP, rubriek 4.2)

alvorens het product in te brengen, 

te verwijderen of te vervangen

* SKP = Samenvatting Kenmerken Product

Belangrijke informatie
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Hartelijk dank

Bedankt


