
Anticonceptiekoffer instructie
koperspiraal (flexi –t) 
Is in verschillende maten verkrijgbaar 
voor meiden die niet bevallen zijn en 
vrouwen die bevallen zijn. Eenmaal 
ingebracht door de specialist of ervaren 
arts, biedt het spiraal 5 tot 10 jaar 
bescherming tegen zwangerschap.

Anticonceptiepil (trinordiol)
2e generatie, 3 fasenpil. De 
wisselende samenstelling van de 
driefasenpil bootst de natuurlijke 
verandering van de hormonen 
tijdens een cyclus na.

Anticonceptiepil (stediril 30)
2e generatie één fase combinatiepil.  
Elke pil heeft dezelfde kleine 
hoeveelheid van twee verschillende 
vrouwelijke hormonen. Na drie weken 
meestal een stopweek. 

Anticonceptiepil (Mercilon)
3e generatie combinatiepil. Elke pil 
heeft twee verschillende vrouwelijke 
hormonen.

Mini anticonceptiepil (cerazette)
Deze minipil is de enige pil zonder 
het hormoon oestrogeen. 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. 

Hormoonstaafje (implanon)
Wordt door een ervaren 
arts in de bovenarm 
geplaatst. Het biedt 3 jaar 
lang bescherming tegen 
zwangerschap. 

prikpil (sayana) 
Is een kleine injectie wat door de 
huisarts één keer in de drie maanden 
in dijbeen, de buik of in de bovenarm 
wordt gegeven. 

Anticonceptiepleister
Is een hormonaal anticonceptie-
middel, dat één keer per week 
gedurende 3 weken lang op de huid 
wordt geplakt. In de koffer zit een 
afbeelding van de pleister, omdat 
de leverancier geen pleister kon 
aanleveren. 

Anticonceptiering (nuvaring)
Is een hormonale buigzame kunststof 
ring, en wordt gedragen in de vagina 
gedurende 3 weken. Na de stopweek 
weer een nieuwe anticonceptiering 
inbrengen. 

Vrouwencondoom (elegance) 
Is een condoom dat via de vagina wordt 
ingebracht. Het condoom is het enige 
middel dat tegen een zwangerschap 
én een soa (seksueel overdraagbare 
aandoening) beschermt!

Mannencondoom (Durex Jeans) 
Is een condoom dat om een stijve 
penis wordt gedaan. Het condoom 
is het enige middel dat tegen een 
zwangerschap én een soa (seksueel 
overdraagbare aandoening) beschermt!

koperspiraal (t-safe)
Is in één maat 
verkrijgbaar en is 
geschikt voor alle 
vrouwen die wel en  
niet bevallen zijn.

Hormoon spiraal (Mirena)
Wordt door een specialist  
of ervaren arts in de baar-
moeder geplaatst. Het 
biedt 5 jaar bescherming 
tegen zwangerschap.

Glijmiddel (Durex warming)
Er zijn meerdere glijmiddelen 
op de markt, maar deze 
werd door de leverancier 
beschikbaar gesteld. 

noodpil Morning – afterpil (norlevo)
Noodpil Morning – afterpil (Norlevo): 
Dit is een pil die zo snel mogelijk, 
liefst binnen 24 uur na onveilige seks, 
ingenomen moet worden om niet 
zwanger te raken. 

Zwangerschapstest
Met behulp van urine kun je al op 
de eerste dag na uitblijven van je 
ongesteldheid of menstruatie, zien of 
je zwanger bent. 

Demonstratie penis
Met behulp van 
deze penis kan 
condoomgebruik 
gedemonstreerd 
worden. 
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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 meisjes en  
jonge vrouwen. Bij de samenstelling is ook rekening gehouden met  
de distributiemogelijkheden van de producent of farmaceut en de  
kosten van de methoden. De inhoud van deze koffer kan verschillen  
met de inhoud van eerdere koffers.  
De anticonceptiekoffer is uitsluitend bedoeld voor educatieve doel- 
einden 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 meisjes en jonge vrouwen ondersteunen bij  
hun anticonceptiekeuze en effectief gebruik, zodat zij beter zijn voorbereid  
op seksuele contacten en ongewenste zwangerschappen worden voorkomen.

In de anticonceptiekoffer zit ook een handleiding voor voorlichting 
over anticonceptie met achtergrondinformatie over de verschillende 
anticonceptiemethoden, de voor- en nadelen, mythen en vooroordelen,  
tips voor effectief gebruik met een variëteit aan werkvormen en 
beeldmateriaal voor de voorlichting of counseling. Daarnaast bevat de  
koffer 10 uitklapbare folders, “Wel seks, geen zorgen” en een brochure  
voor jongeren “Wel seks, niet zwanger”. Voor meer informatie over 
anticonceptie kijk op sense.info of seksualiteit.nl en/of de digitale  
zelf-test op anticonceptievoorjou.nl. 

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  
http://shop.rutgerswpf.nl/. 


