
KYLEENA®  
(19,5 MG LEVONORGESTREL)

Afleveringsysteem voor intra-uterien gebruik

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen  
aan aanvullende monitoring.

DIT GENEESMIDDEL IS ONDERWORPEN  
AAN AANVULLENDE MONITORINGS

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees 
aandachtig de SKP vooraleer Kyleena® voor te schrijven (of te gebruiken). 
De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de 

website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel Kyleena®. Het verplicht plan voor risicobeperking in 
België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Kyleena® te 
waarborgen (RMA versie 06/2020).

Het inbrengen van Kyleena® bij zwangere vrouwen is 
gecontra-indiceerd. Als een vrouw zwanger wordt terwijl ze 
Kyleena® gebruikt, moet ectopische zwangerschap worden 
uitgesloten en wordt tijdige verwijdering van het systeem 
aangeraden, omdat er een verhoogde kans op abortus of 

vroegtijdige geboorte kan bestaan wanneer intra-uterien nog anticonceptivum 
aanwezig is. Het verwijderen van Kyleena® of het sonderen van de uterus kan 
ook leiden tot spontane abortus (zie rubriek 4.6 van de SmPC).
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Kyleena® is een afleveringsysteem voor intra-uterien gebruik (IUS). Het 
bevat 19,5 mg levonorgestrel (LNG).

Kyleena® is geïndiceerd voor anticonceptie voor 
maximaal 5 jaar.

We lichten in deze brochure het risico op ectopische (buitenbaarmoederlijke) 
zwangerschap toe en geven een overzicht van de specifieke kenmerken 
van Kyleena® met als doel het optreden van medicatiefouten te vermijden. 
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Voordat een Bayer LNG-IUS wordt ingebracht, moet de 
bijsluiter in de verpakking aan de vrouw worden gegeven 
zodat zij deze kan lezen.
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1.  INFORMATIE ECTOPISCHE 
(BUITENBAARMOEDERLIJKE) ZWANGERSCHAP 

Ectopische zwangerschap bij vrouwen die 
Kyleena® gebruiken

De geregistreerde incidentie van buitenbaarmoederlijke zwangerschap 
bij vrouwen die LNG-IUS gebruiken, wordt geschat tussen 0,02% en 0,2% 
per jaar.1 Ongeveer de helft van zwangerschappen tijdens het gebruik van 
Kyleena® zullen waarschijnlijk ectopisch zijn. In klinische onderzoeken was 
de incidentie van ectopische zwangerschap met Kyleena® ongeveer 0,20 
per 100 vrouwjaren.

Vrouwen die het gebruik van Kyleena® overwegen, dienen te worden 
voorgelicht over de tekenen, symptomen en risico’s van ectopische 
zwangerschap. Bij vrouwen die zwanger worden tijdens het gebruik van 
Kyleena® moet de mogelijkheid van een ectopische zwangerschap worden 
overwogen en worden geëvalueerd.

Tekenen en symptomen van ectopische zwangerschap

Het is belangrijk dat de tekenen en symptomen van ectopische zwangerschap 
zo vroeg mogelijk worden herkend, zodat de behandeling onmiddellijk kan 
worden gestart. Het is daarom belangrijk om vrouwen te informeren over de 
tekenen en symptomen van ectopische zwangerschap, waaronder2-3:

s  Pijn aan één kant in de onderbuik, die ernstig of aanhoudend kan 
zijn. De pijn kan plotseling en scherp opkomen, of kan in de loop van 
meerdere dagen geleidelijk erger worden

s  Vaginale bloeding. Deze kan anders zijn dan een menstruele bloeding 
(het bloed kan bijv. donkerder zijn)

s  Aanhoudende bloeding die optreedt na een periode van amenorroe, 
vooral als de bloeding met pijn gepaard gaat

s  "Normale" zwangerschapssymptomen, maar gepaard gaande met 
bloeding en gevoel van duizeligheid

s  Pijn in de punt van de schouder (als gevolg van bloed dat in de 
buikholte lekt en irritatie van het diafragma veroorzaakt)

s  Ernstige pijn of flauwvallen als gevolg van een zware inwendige 
bloeding gepaard gaande met een ruptuur
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s  Algemene symptomen: diarree, zich zwak voelen of pijn bij de 
ontlasting; deze zijn enkel verontrustend als ze optreden in combinatie 
met de specifiekere symptomen die hierboven zijn genoemd

s  Een positieve zwangerschapstest.

Als een vrouw een positieve zwangerschapstest heeft terwijl zij Kyleena® 
gebruikt, dient de mogelijkheid van ectopische zwangerschap te worden 
overwogen en dient verder onderzoek te worden uitgevoerd om ectopische 
zwangerschap uit te sluiten of vast te stellen.1

Een vroege diagnose van ectopische zwangerschap kan moeilijk zijn; 
het kan nodig zijn om een reeks onderzoeken uit te voeren. Ectopische 
zwangerschap kan worden bevestigd door een transvaginale echografie en 
door een ßhCG-bloedonderzoek.4

Invloed van ectopische zwangerschap op 
toekomstige vruchtbaarheid

Ectopische zwangerschap kan schade aan, of verlies van, een voortplantings-
orgaan veroorzaken (bijvoorbeeld een eileider). Dit kan vervolgens een 
vernietigend effect hebben op de toekomstige vruchtbaarheid van de vrouw.

Omdat een ectopische zwangerschap de toekomstige vruchtbaarheid 
kan beïnvloeden, dienen de voordelen en de risico’s van het gebruik van 
Kyleena® nauwkeurig te worden afgewogen, vooral voor nullipare vrouwen.

Ectopische zwangerschap en contraceptie-advisering

Vrouwen dienen geïnformeerd te worden over de voordelen en risico's van 
alle beschikbare opties voor contraceptie, met inbegrip van Kyleena®, zodat zij 
een keuze kunnen maken op basis van de informatie. Hierbij hoort advisering 
over hun individuele risico van ectopische zwangerschap terwijl zij Kyleena® 
gebruiken. Vrouwen die vervolgens Kyleena® kiezen, dienen voorgelicht 
te worden hoe zij de tekenen en symptomen van zwangerschap, en in het 
bijzonder van een ectopische zwangerschap, kunnen herkennen en waarom 
het belangrijk is om onmiddellijk medische hulp in te roepen als een of meer 
van deze tekenen of symptomen bij hen optreden. Zij dienen ook het advies 
te krijgen om in het onwaarschijnlijke geval dat zij zwanger worden terwijl zij 
Kyleena® gebruiken onmiddellijk contact op te nemen met een zorgverlener 
om ectopische zwangerschap uit te sluiten of vast te stellen.
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Risicofactoren voor ectopische zwangerschap

De zorgverlener dient het risico van ectopische zwangerschap voor elke 
vrouw die overweegt Kyleena® als contraceptiemethode te gaan gebruiken 
afzonderlijk te beoordelen. Risicofactoren voor ectopische zwangerschap 
zijn4-5:

s  Eerdere ectopische zwangerschap
s  Leeftijd (risico wordt hoger naarmate de leeftijd hoger is)
s  Roken (risico wordt hoger naarmate iemand meer rookt)
s  Eerdere spontane abortus of geïnduceerde abortus 
s  Eerdere seksueel overdraagbare aandoening
s  Eerdere operatie aan de eileiders
s  Geschiedenis van onvruchtbaarheid
s  Meerdere sekspartners
s  Endometriose
s  Bekkeninfectie

2.  DIFFERENTIATIE TUSSEN KYLEENA®  
EN ANDERE TYPES VAN LEVONORGESTREL  
INTRA-UTERIENE SYSTEMEN

Er zijn verschillen tussen de beschikbare levonorgestrel intra-uteriene 
systemen wat betreft uiterlijke kenmerken en gebruiksduur. We lichten hier 
de specifieke kenmerken van Kyleena® toe.

• Therapeutische indicatie 
Anticonceptie voor maximaal 5 jaar.

• Uiterlijke kenmerken van Kyleena®

Kyleena® kan onderscheiden worden van de andere beschikbare intra-
uteriene systemen door de combinatie van de zichtbaarheid van de 
zilveren ring bij echografie en de blauwe kleur van de verwijderdraden. 

Het T-lichaam bevat bariumsulfaat waardoor dit zichtbaar is bij X-straal 
onderzoek.
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Het bovenste deel van de verticale stam van het T-lichaam bevat een 
zilveren ring voor identificatie via echografie. Voor de afmetingen van het 
T-lichaam alsook de diameter van de insertiebuis zie Figuur 1 en Tabel 1.  
De blauwe verwijderdraden zijn bevestigd aan het oog aan het onderste 
uiteinde van de verticale stam.

Een onderscheid tussen Kyleena® (levonorgestrel 19,5 mg; gebruiksduur 5 
jaar) en levonorgestrel 13,5 mg (gebruiksduur 3 jaar) in situ bij echografie 
is niet mogelijk. Deze kunnen onderscheiden worden door het verschil in 
kleur van de verwijderdraden die zichtbaar zijn aan de baarmoederhals 
(blauw tegenover bruin). Zie ook tabel 1.

Kyleena® (levonorgestrel 19,5 mg) kan onderscheiden worden van de 
hoger gedoseerde levonorgestrel 52 mg intra-uteriene systemen die op 
de markt zijn, door de zichtbaarheid van de zilveren ring bij echografie, 
die enkel aanwezig is bij Kyleena®. Bovendien zijn de afmetingen van het 
hormoonspiraal kleiner bij Kyleena®. Zie ook tabel 1.

Tabel 1: Overzicht van de verschillen tussen de levonorgestrel intra-
uterine systemen. Deze tabel is niet limitatief. 

Kyleena®

levonorgestrel
19,5 mg

levonorgestrel
13,5 mg

levonorgestrel
52 mg*

Totale LNG 
inhoud [mg]

19,5 13,5 52

Maximum 
gebruiksduur [jaren]

5 3 5

Afmetingen 
T-lichaam [mm]

28 x 30 28 x 30 32 x 32

Diameter 
insertiebuis [mm]

3,80 3,80 4,80

Zilveren ring voor  
verbeterde zichtbaar- 
heid bij echografie

ja ja nee

Kleur van 
de verwijderdraden

blauw bruin bruin / blauw

* Er bestaan verschillende vormen van levonorgestrel 52 mg op de markt
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Figuur 1: uiterlijke kenmerken van Kyleena®

Patiënten herinneringskaart

Kyleena® wordt aangeleverd met een herinneringskaart voor de patiënte 
in de buitenverpakking. Vul deze herinneringskaart in en geef het na het 
inbrengen aan de patiënte. 

Volgende gegevens dienen te worden ingevuld:

s  Naam van de patiënte 
s  Naam en telefoonnr van de arts 
s  Datum van inbrenging 
s  Laatste datum van verwijdering 

Aanvraag van het materiaal

Om papieren exemplaren van het RMA-materiaal te bestellen, kan u 
contact opnemen met Bayer SA-NV:
- via telefoon: +32 2 5356 562
-  via post: Bayer SA-NV, Medical department, J.E. Mommaertslaan 14, 

1831 Diegem

Kyleena®

Blauwe
verwijderdraden

Hormoon-
reservoir

Zilveren
ring
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Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen 
geassocieerd met het gebruik van Kyleena® te melden aan de afdeling 
Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren 
via www.eenbijwerkingmelden.be  of anders via de “papieren gele 
fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden 
afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde 
gele fiche kan per post verzonden worden 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-afmps.be. 

Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan 
ook gebruikt worden. 

U kan bijwerkingen ook steeds melden aan Bayer SA-NV via  
drugsafety.belux@bayer.com of telefonisch (02/535.63.93) of 
per post op volgend adres: Bayer SA-NV, Local PharmacoVigilance,  
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem.


