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Wat je moet weten  
over noodanticonceptie  
& Isteranda 1,5 mg
GEBRUIKERSINFORMATIE 

Noodanticonceptie of de morning afterpil is bedoeld 
voor noodgevallen en kan in geen geval een normale 
anticonceptiemethode vervangen. Bespreek met je huisarts 
welke anticonceptie het beste bij jou past. 

Hier zijn wat voorbeelden:

Hormonale middelen 
Deze middelen bevatten hormonen (oestrogenen en 
progesteron) die vrijwel gelijk zijn aan de hormonen die 
je eigen lichaam maakt. Ze zorgen ervoor dat ovulatie 
voorkomen wordt. Ze zijn in verschillende vormen beschik- 
baar zoals in pilvorm, prikpil, pleister of vaginale ring. 

Barrièremethoden
Barrièremethoden voorkomen dat sperma de baarmoeder  
en de eileider passeren en een eicel kunnen bevruchten.  
De bekendste barrièremethode is het condoom. Die is 
er zowel voor de man als de vrouw. Daarnaast kan de 
vrouw kiezen voor een pessarium, die net als het condoom 
voordat je seks hebt geplaatst wordt. Tijdens het gebruik 
van condoom of pessarium, is het verstandig om een 
zaaddodende crème of pasta te gebruiken. Belangrijk 
om te weten: Condooms voorkomen niet alleen dat je 
zwanger wordt, maar beschermen je ook tegen seksueel 
overdraagbare ziektes zoals HIV.

Spiraaltje of Intra-Uterine Device (IUD)
Het spiraaltje bestaat in de vorm van een koperspiraaltje 
(zonder hormonen) en een hormoonspiraaltje.  
Het spiraaltje wordt door een getrainde arts via de vagina 
in je baarmoeder geplaatst. Bij het koperspiraaltje zorgt de 
koper ervoor dat het sperma inactief wordt. Mocht er toch 
bevruchting plaatvinden dan voorkomt het spiraaltje dat een 
bevruchte eicel zich kan innestelen in de baarmoederwand 
en je dus niet zwanger wordt. Het hormoonspiraaltje bevat 
levonorgestrel wat geleidelijk wordt afgegeven aan je 
baarmoederwand.

Levonorgestrel 1,5 mg/stuk
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 of Morning afterpil:

Handige links:

   • www.sense.info

   • www.seksualiteit.nl

   • www.anticonceptie.nl

   • www.medicijnkosten.nl

Lees voor het gebruik de bijsluiter
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Isteranda 1,5 mg
Noodanticonceptie of Morning afterpil:
Vraag en antwoord

Wanneer zou ik Isteranda 1,5 mg als 
noodanticonceptie moeten gebruiken? 

Gebruik Isteranda 1,5 mg als noodanticonceptie 
binnen 72 uur na onbeschermde seks of falen 
van een anticonceptiemethode. Dat is als je seks 
zonder voorbehoedsmiddel hebt gehad of als 
bijvoorbeeld het condoom gescheurd is.

Hoeveel pillen moet ik nemen?

De behandeling bestaat uit het innemen van  
1 tablet.

Hoeveel tijd heb ik om nadat ik onveilige seks 
heb gehad Isteranda 1,5 mg in te nemen?

De noodpil voorkomt ovulatie en bevruchting. 
Daarom moet je de tablet zo snel mogelijk 
innemen, bij voorkeur binnen 12 uur na de seks 
en niet later dan 72 uur nadat je onveilige seks 
hebt gehad. 

Kan ik nog steeds zwanger raken als ik seks heb 
na het nemen van Isteranda 1,5 mg?

Als je langer dan 72 uur geleden in dezelfde 
menstruatiecyclus onveilige seks hebt gehad,  
kun je nog steeds zwanger zijn geraakt.  
Nadat je voor de 2e keer seks hebt gehad, kan 
een behandeling met een noodpil ineffectief 
zijn om zwangerschap te voorkomen. Als je 
Isteranda 1,5 mg hebt gebruikt, is het advies 

om een alternatief lokaal voorbehoedsmiddel (condoom, pessarium, 
cervixcapje) te gebruiken totdat je volgende menstruatiecyclus is 
begonnen. Het gebruik van Isteranda 1,5 mg betekent niet dat je  
moet stoppen met je reguliere hormonale anticonceptie. Herhaaldelijke 
toediening binnen dezelfde menstruatiecyclus wordt in verband met de 
kans op verstoring van de cyclus afgeraden.

Wanneer kan ik mijn eerstvolgende menstruatie verwachten nadat ik 
Isteranda 1,5 mg heb ingenomen?

Na het nemen van Isteranda 1,5 mg zal de menstruatie gewoonlijk 
normaal zijn en op de verwachte datum optreden. Soms kan dit echter 
een paar dagen eerder of later zijn. 
Doe een zwangerschapstest als
   •  het langer dan 5 dagen duurt voordat je ongesteld wordt
   •  er abnormale bloeding optreedt op de verwachte menstruatie-

datum
   •  om enige andere reden het vermoeden bestaat dat je toch 

zwanger bent

Wat moet ik doen als ik heb overgegeven na het innemen van 
Isteranda 1,5 mg? 

Als je binnen 3 uur na het innemen van het tablet hebt overgegeven, 
neem dan onmiddellijk een nieuwe tablet in. 

Welke bijwerkingen kan ik verwachten van Isteranda 1,5 mg?

De meest voorkomende bijwerkingen van Isteranda 1,5 mg zijn 
misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, pijn in de onderbuik, bloeding 
niet gerelateerd aan menstruatie, diarree, braken, gevoelige borsten, 
onregelmatige menstruatie, of vermoeidheid. Het gebruik van 

Isteranda 1,5 mg wordt niet aanbevolen voor patiënten met risico op 
een ectopische zwangerschap (voorgeschiedenis van salpingitis of van 
een ectopische zwangerschap). Isteranda 1,5 mg wordt afgeraden bij 
patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

Kan het gebruik van Isteranda 1,5 mg geboorte afwijkingen 
veroorzaken?

Gebruik van Isteranda 1,5 mg zal een zwangerschap niet afbreken. 
Het is geen abortuspil. Als de zwangerschap voldragen wordt, zijn 
geen nadelige gevolgen voor de foetus te verwachten. 

Kan ik Isteranda 1,5 mg gebruiken als ik borstvoeding geef?

Levonorgestrel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Mogelijke 
blootstelling van een baby aan levonorgestrel kan worden verminderd 
wanneer de moeder de tablet onmiddellijk na het voeden inneemt of 
na inname van Isteranda 1,5 mg geen borstvoeding geeft. 

Kan het gebruik van andere medicatie invloed hebben op  
Isteranda 1,5 mg?

Geneesmiddelen die vermoedelijk de werkzaamheid van 
levonorgestrel bevattende middelen kunnen verminderen, zijn onder 
meer barbituraten (waaronder primidon), fenytoïne, carbamazepine,  
kruidenmiddelen die Hypericum perforatum (Sint-Janskruid) bevatten, 
rifampicine, ritonavir, rifabutine en griseofulvine. Geneesmiddelen 
die levonorgestrel bevatten kunnen het risico van ciclosporinetoxiciteit 
verhogen als gevolg van mogelijke remming van ciclosporine-
metabolisme. Ernstige malabsorptiesyndromen, zoals de ziekte van 
Crohn, kunnen de werkzaamheid van Isteranda 1,5 mg verminderen.
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