
 
Prikpil

(Depo-Provera) 
Een injectie die door een 
arts, verpleegkundige of

medisch zorgverlener 1 keer 
per 3 maanden in de bilspier of 

bovenarm wordt gegeven.

Zaaddodende gel 
voor pessarium (Caya)

Breng voor het gebruik van 
het pessarium altijd zaad-

dodende gel aan. Zowel aan de 
binnen- als buitenkant van het 

pessarium. 

Demonstratiemodel
vrouwencondoom

(O-Cube) 
Met behulp van deze 

opblaasbare kubus kan 
condoomgebruik bij vrouwen 

gedemonstreerd worden.

Morning - afterpil
(EllaOne)

Een pil die door vrouwen zo 
snel mogelijk, tot 5 dagen na 

onveilige seks, ingenomen
moet worden om niet zwanger 

te raken.

Demonstratie penis 
Met behulp van deze

penis kan condoomgebruik 
bij mannen gedemonstreerd

worden.

Mannencondoom 
(More Amore) 

Een condoom dat om een 
stijve penis wordt gedaan. Het 
condoom is het enige middel
dat tegen een zwangerschap 
én een soa (seksueel over-

draagbare aandoening)
beschermt!

Vrouwencondoom
(Female Condom fc2) 

Een condoom dat via de va-
gina wordt ingebracht. Het 

condoom is het enige middel 
dat tegen een zwangerschap 
én een soa (seksueel over-

draagbare aandoening) 
beschermt!

Anticonceptiering
& applicator (Nuvaring) 
Een hormonale buigzame 

kunststof ring die in de vagina 
wordt gebracht.  Na 3 weken ring 
verwijderen. Na de stopweek een 

nieuwe anticonceptiering in-
brengen. Het inbrengen kan 

ook met bijgeleverde 
applicator.

Anticonceptiepil 
(Ethinylestradiol /
Levonorgestrel)  

2e generatie combinatiepil. 
Elke pil heeft dezelfde kleine 

hoeveelheid van
2 verschillende vrouwelijke 
hormonen. Na 3 weken is 

er meestal een
stopweek. 

Anticonceptiepil 
Ethinylestradiol/

Desogestrel 
3e generatie combinatiepil. 
Elke pil heeft 2 verschillende 

vrouwelijke hormonen. 
Na 3 weken is er meestal 

een stopweek. 

Mini anticonceptie-
pil (Cerazette) 

De enige mini pil met 1
hormoon progestageen. Deze 
pil is geschikt voor vrouwen
die borstvoeding geven. Het 
heeft geen stopweek. Als de 
pilstrip op is, begin je weer

met de volgende 
strip.

Anticonceptiepleister 
Een hormonaal anticon-

ceptiemiddel, dat 1 keer per 
week vervangen moet worden. 
Het wordt 3 weken lang op de 
huid geplakt, gevolgd door een 

stopweek. In de koffer zit
alleen een afbeelding van 

de pleister.

Zwangerschapstest 
Zelftest die met behulp 
van urine vaststelt of er

sprake is van zwangerschap. Al 
op de eerste dag na het

uitblijven van de ongesteldheid 
ofmenstruatie is het mogelijk 

deze test te gebruiken.  

Hormoonstaafje
 (Implanon)

Een klein staafje met hor-
moon die door een ervaren arts 
in de bovenarm wordt geplaatst. 

Het biedt 3 jaar lang
bescherming tegen

zwangerschap.

Kofferinhoud

Koperspiraal 
(T-safe) 

Een klein ankertje me
 koperdraad dat in de baar-
moeder wordt ingebracht. 

Wordt door een medisch zorg-
verlener of ervaren arts ge-

plaatst en biedt 5 tot 10 
jaar bescherming tegen 

zwangerschap. 

Hormoonspiraal 
(Mirena)  

Een klein ankertje met
hormonen dat in de baarmoe-
der wordt ingebracht. Wordt 

door een medisch zorgverlener 
of ervaren arts geplaatst. 
Biedt 5 jaar bescherming 

tegen Zwanger-
schap. 

Glijmiddel 
(More Amore)  

Een soort vloeistof gebruikt 
voor seksuele handelingen. Er 

zijn meerdere glijmiddelen op de 
markt. Let op: condoom alleen 
met glijmiddelen op water- of

siliconenbasis gebruiken. 
Biedt verder geen bescher-

ming tegen zwanger-
schap. 

Pessarium (Caya) 
Een rubberen kapje dat in 

de vagina wordt ingebracht 
voor de seks. Gebruik voor het 
inbrengen zaaddodende gel op 

het pessarium. 



Wat past 
bij je?

Anti- 
conceptie 
voor 
jou

Kenniscentrum 
seksualiteit

Toelichting op de anticonceptiekoffer
De anticonceptiekoffer is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor de inhoud van
de koffer is een selectie gemaakt uit de meest betrouwbare en geschikte anticonceptiemethoden
voor jongeren en jong volwassenen. Bij de samenstelling is ook rekening gehouden
met de distributiemogelijkheden van de producent of farmaceut en de kosten van de methoden. 
Van alle middelen in de koffer zijn uiteraard meerdere (betrouwbare) merkvarianten verkrijgbaar. 

In de anticonceptiekoffer zit verder een handleiding over anticonceptie met: 
• Achtergrondinformatie over de verschillende anticonceptiemethoden, 
• De voor- en nadelen, mythen en vooroordelen,
• Tips voor effectief gebruik met verschillende werkvormen en beeldmateriaal voor de voorlichting 
of counseling. 

Daarnaast bevat de anticonceptiekoffer 10 uitklapbare folders “Anticonceptie voor jou” en 10
brochures “Anticonceptie voor jou” voor jongeren.
De inhoud van deze koffer kan verschillen met de inhoud van eerdere koffers.

De anticonceptiekoffer is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en niet voor gebruik of 
promotie van een product of merknaam. De koffer kan ingezet worden bij voorlichting over
anticonceptie aan individuen of groepen of bij anticonceptieconsulten.
Een belangrijk doel van de anticonceptiekoffer is jongeren en jong volwassenen ondersteunen
bij een passende anticonceptiekeuze en bij een effectief en continue gebruik. Zo zijn zij beter 
voorbereid op seksuele contacten en kunnen ongewenste zwangerschappen worden voorkomen.

Meer informatie voor jongeren en jong volwassenen over anticonceptie: 
• Sense.info: voor alle vragen over seks. 
• Anticonceptievoorjou.nl: online test om te zien welke anticonceptie geschikt is. 

Meer informatie voor volwassenen: 
• Seksualiteit.nl: voor vragen over relaties en seksualiteit.

Zorg ervoor dat alle anticonceptiemethoden na de voorlichting of demonstratie weer terug
worden geplaatst in de koffer.
Bewaar deze informatie bij de koffer! Mocht u meer koffers of ondersteunende materialen
willen bestellen, kijk dan op shop.rutgers.nl.

Met dank aan de leveranciers van de anticonceptiemethoden en hulpmiddelen:
Bizzy Diamond  |  Bayer Schering Pharma  |  Hra Pharma  |  Merck Sharp & Dohme  | 

|  Mylan bv  |  Pfizer  | Memidis Pharma bv  |  Titushealthcare  |  UAFC
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