
Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker  

 

Bestaan er verschillende types  

noodpillen? 
Ja, er bestaan 2 types noodpillen, namelijk 

noodpillen met levonorgestrel (Norlevo®, 

Levodonna®, Postinor® en Justine®) en een 
noodpil op basis van ulipristal (Ella-One®). 

Jouw apotheker zal aan de hand van een aantal 
vragen de meest geschikte noodpil voor jou 

voorstellen. Vertel steeds aan je apotheker welke 

geneesmiddelen je gebruikt.  
 

Wanneer moet ik de noodpil innemen?  
De noodpil is nodig indien je betrekkingen had 

en: 

• Je geen voorbehoedsmiddel gebruikte; 

• Het condoom gescheurd of afgegleden is; 

De inname van de noodpil kan nodig zijn indien 

je betrekkingen had en: 

• Je te laat gestart bent met een nieuwe 

pilstrip; 

• Je meerdere pillen vergeten bent; 

• Je vergeten bent je vaginale ring of pleister 

te plaatsen of indien je pleister is 
losgekomen. 

 

Hoe werkt de noodpil? 
De noodpil zal je eisprong uitstellen of 

onderdrukken. Hierdoor is er geen eicel 

beschikbaar voor bevruchting en kan een 
zwangerschap voorkomen worden. 

Als de eisprong al heeft plaatsgevonden, werkt 
de noodpil dus niet meer.  

De noodpil zal een bestaande zwangerschap 
niet onderbreken of stopzetten. 

De noodpil heeft geen invloed op je latere 
vruchtbaarheid.  

De noodpil beschermt niet tegen seksueel 
overdraagbare infecties. 

 
 

 

 

Hoe neem ik deze pil in?  
Neem de noodpil zo snel mogelijk in. Hoe 
sneller je de noodpil inneemt, hoe groter je kans 

is om een zwangerschap te vermijden. 

Je neemt deze pil ten laatste binnen 72 uur  

(= 3 dagen) na  onbeschermd seksueel contact 

of na falen van anticonceptie. 

Neem een nieuwe pil wanneer je binnen 3 uur  

na inname moet braken. 
 

Anticonceptie 
De noodpil beschermt je niet tegen een 
zwangerschap bij seksuele betrekkingen die 

plaatsvinden na inname van de noodpil. Gebruik 

je hormonale anticonceptie gewoon verder én 
gebruik gedurende minstens 7 dagen een 

condoom.  

 

Mogelijke bijwerkingen? 
Bijwerkingen die zeer vaak optreden (bij 1 of 
meer personen op 10) zijn misselijkheid, 

buikpijn, gespannen borsten, hoofdpijn, 

duizeligheid en vermoeidheid. 

De noodpil heeft ook zeer vaak een invloed op  

je  maandstonden: 

• Onregelmatig of overvloedige maand-

stonden; 

• Maandstonden die vroeger of later door-

komen. 

Braken, diarree en pijnlijke menstruatie zijn 

bijwerkingen die vaak voorkomen (1 à 10 

personen op 100). 

 
 
 

 
 
 
 
 

De noodpil (levonorgestrel 1,5 mg) 

Meer informatie: 

• www.allesoverseks.be 

• www.fara.be 

Voor meer informatie, raadpleeg de 

bijsluiter van je voorbehoedsmiddel, of 
vraag raad aan je apotheker. 
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Wanneer contacteer ik mijn arts? 
Raadpleeg je arts alvorens je de noodpil inneemt 
indien: 

• Je een leverziekte hebt;  

• Je aan ernstig astma lijdt; 

• Je vermoedt dat je zwanger bent. 

 
Raadpleeg ook je arts wanneer:  

• Het onbeschermd seksueel contact of falen 

van anticonceptie langer dan 120 uur geleden 
is; 

• Je maandstonden 7 dagen of meer te laat zijn;  

• Je maandstonden ongewoon zijn (korter, 
minder overvloedig,  …); 

• Je lijdt aan een chronische aandoening van 
het spijsverteringsstelsel; 

• Je een seksueel overdraagbare infectie 

vermoedt; 

• Je hevige buikpijn of bloedingen ervaart; 

• Je regelmatig problemen ondervindt met je 

voorbehoedsmiddel of indien je geen 
betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruikt. 

Hormonale anticonceptie en het 

(koper)spiraal zijn bij juist gebruik meer 
betrouwbaar dan de noodpil. Gebruik in 

afwachting van het contact met je arts een 

condoom. 
 

CNK: 2943-439 

Er bestaan verschillende types anticonceptie. Vraag raad aan je arts of apotheker 

en bespreek welk middel het beste aansluit bij jouw behoeften en levensstijl. 


