
ellaOne® 30mg (ulipristalacetaat) is een noodanticonceptie geneesmiddel voor uitzonderli jk 
gebruik.  Raadpleeg uw arts voor een reguliere anticonceptie. Neem één tablet zo spoedig 
mogeli jk,  maar niet later dan 120 uur (5 dagen) na onbeschermde geslachtsgemeenschap 
of falen van de anticonceptie. Niet gebruiken in geval van (vermoeden van) zwangerschap. 
Vergunninghouder: Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Bérenger, F-75003 Paris.
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Onbeschermde seks en noodanticonceptie

Hoe sneller u een morning-afterpil inneemt, hoe beter

n   Hoe sneller een morning-afterpil wordt ingenomen, hoe groter de kans 

dat de eisprong met succes wordt uitgesteld en een zwangerschap wordt 

voorkomen.

Wanneer is er sprake van onbeschermde seks of falende anticonceptie? 

-  u bent vergeten een anticonceptie methode te gebruiken (de pil, vaginale 
ring, anticonceptiepleister, pessarium, …)

-  uw methode heeft niet gewerkt (het condoom is gescheurd, de ring is 
verschoven, …)

-  u gebruikt überhaupt geen contraceptie.

Morning-afterpil en andere types van noodanticonceptie

In België hebt u voor noodanticonceptie de keuze tussen :

-  een morning-afterpil, een tablet om via de mond in te nemen.

-  een T-vormig koperen spiraaltje dat in de baarmoeder wordt geplaatst.

Een morning-afterpil = ORALE noodanticonceptie

In België kan u een morning-afterpil rechtstreeks bij uw apotheker bekomen, zonder 
voorschrift. U neemt ze na onbeschermd seksueel contact zo snel mogelijk in. 
Een morning-afterpil remt de eisprong of stelt deze uit. Wanneer de eisprong reeds 
heeft plaatsgevonden, is een morning-afterpil niet meer effectief, daarom dient 
een morning-afterpil zo snel mogelijk na onbeschermde gemeenschap te worden 
ingenomen.

Een koperen spiraaltje of T-vormige, koperen Intra-Uterine Device (IUD) 
= noodanticonceptie en/of gewone anticonceptie

Het spiraaltje is erg doeltreffend. Hiervoor hebt u een voorschrift nodig. 
De plaatsing gebeurt door een arts.

Twijfelt u nog over iets? Raadpleeg dan uw apotheker of dokter.
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Ze veroorzaakt géén 
abortus

Ze beïnvloedt de 
vruchtbaarheid niet

Ze is geen hormonenbom 
die uw cyclus verstoort

U neemt noodanticonceptie om een 
zwangerschap te voorkomen. 
Een morning-afterpil remt de eisprong 
of stelt deze uit maar onderbreekt geen 
bestaande zwangerschap. ellaOne® is echter 
niet bedoeld voor gebruik tijdens de 
zwangerschap, neem geen ellaOne® indien 
u reeds zwanger bent of zwanger kan zijn.

Een morning-afterpil heeft geen effect op 
uw vruchtbaarheid. Na inname van een 
morning-afterpil moet een betrouwbare 
barrièremethode gebruikt worden tot de 
volgende menstruatie.

Een morning-afterpil bevat een hormoon. 
Uw eerste menstruatie na de inname van een 
morning-afterpil kan dus vroeger of later dan 
gewoonlijk komen. Nadien hervat uw cyclus 
weer zijn gangbare ritme.

Meer weten over orale noodanticonceptie
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Ze maakt u niet ziek Een morning-afterpil maakt u niet ziek. 
Er kunnen, zoals bij alle geneesmiddelen, 
ongewenste neveneffecten optreden. 
Lees steeds de bijsluiter.

Ze is geen standaard 
voorbehoedsmiddel

Ze is voor incidenteel 
gebruik

Een morning-afterpil remt de eisprong of 
stelt deze uit en dient om een zwangerschap 
te vermijden. Dus niet om andere 
voorbehoedsmiddelen te vervangen. 
Een morning-afterpil is niet altijd doeltreffend 
want u kunt al een eisprong hebben voor u 
deze inneemt. Krijgt u uw menstruatie meer 
dan 7 dagen later dan normaal? Doe dan een 
zwangerschapstest.

Hebt u na inname van een morning-afterpil 
opnieuw onbeschermde seks tijdens dezelfde 
cyclus? Dan is de kans kleiner dat een tweede 
morning-afterpil uw eisprong uitstelt. U dient 
steeds een betrouwbare barrièremethode te 
gebruiken tot aan de volgende menstruatie.
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n   ellaOne® is een orale morning-afterpil die de eisprong remt of uitstelt om te 
voorkomen dat de eicel in aanraking komt met de zaadcellen.

n   ellaOne® is vrij verkrijgbaar in uw apotheek, zonder voorschrift.

n   ellaOne® is geen regulier voorbehoedsmiddel. 
Gebruik het alleen voor noodgevallen.

n   ellaOne® beschermt u niet bij toekomstige seksuele 
betrekkingen.

n   ellaOne® voorkomt de start van een 
zwangerschap maar onderbreekt een 
bestaande zwangerschap niet. Neem geen 
ellaOne® indien de kans bestaat dat u zwanger 
bent.

ellaOne®

Zwangerschapsregister

Hebt u ellaOne® per ongeluk ingenomen tijdens de 

zwangerschap, of raakte u toch zwanger hoewel u ellaOne® 

hebt ingenomen? Dan raden we u sterk aan om zo snel 

mogelijk contact op te nemen met uw arts. HRA Pharma 

(de houder van de vergunning voor ellaOne®) zou ook graag 

meer informatie krijgen over uw zwangerschap. 

De informatie blijft anoniem, om uw privacy te beschermen. 

U kunt informatie doorgeven op www.hra-pregnancy-registry.

com, of uw arts vragen om dat voor u te doen.

Gebruik na de inname 
van ellaOne® een 

barrièremiddel (bv. een 
condoom) als anticonceptie. 

Zelfs als u al een ander 
voorbehoedsmiddel 

gebruikt. Doe dat totdat 

u uw menstruatie krijgt. 
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ellaOne® vertraagt de 

afgifte van de eicel 

uit de eierstok tot 

nadat de zaadcellen 

afgestorven zijn.

Na onbeschermde seks 

wachten de zaadcellen 

tot er een 

eicel wordt 

afgegeven.

Overloop volgende vragen voor inname van ellaOne®:

Na inname van ellaOne®

Inname van ellaOne®

n   Moet u minder dan 3 uur na de inname van de tablet overgeven? Haal dan snel een 
nieuwe tablet bij uw apotheker, en slik die meteen in.

n   Treden er ongewenste neveneffecten op en hebt u bijvoorbeeld last van hoofdpijn, 
misselijkheid, buikpijn of pijnlijke regels? Vraag dan advies aan uw apotheker of arts.

n   Krijgt u uw maandstonden meer dan 7 dagen later dan normaal? Verliest u meer of 
minder bloed dan gewoonlijk? Of vermoedt u ook maar enigszins dat u zwanger bent? 
Doe dan een zwangerschapstest.

U neemt een tablet ellaOne® in met wat water: met of zonder voedsel. Doe dat zo 
snel mogelijk na de onbeschermde seks, en tot maximaal 120 uur of 5 dagen nadien.       
Sommige vrouwen slikken de tablet zelfs meteen na aankoop in bij de apotheker.

n  Bent u allergisch voor ulipristalacetaat of een ander bestanddeel van ellaOne®? 
n   Lijdt u aan een leverziekte, ernstige astma, epilepsie, hiv of een bacteriële infectie?
n   Neemt u voor één van die aandoeningen een geneesmiddel? Of een 

homeopathisch geneesmiddel op basis van planten dat sint-janskruid bevat?
n   Gebruikte u onlangs een ander noodanticonceptiemiddel dat levonorgestrel bevat?
Antwoordt u op minstens één van die vragen ja? Bespreek dan een passende 
oplossing met uw apotheker of arts.
n   Geeft u borstvoeding? 
Onderbreek die dan tijdens de week nadat u ellaOne® inneemt. Kolf uw melk wel af, 
om de productie ervan te blijven stimuleren. Gebruik ze niet, maar giet ze weg.
n   Bestaat de kans dat u zwanger bent? 
Neem geen ellaOne® in als de kans bestaat dat u zwanger bent.
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En daarna...
Een morning-afterpil is geen regulier voorbehoedsmiddel. Had u onbeschermde 
seks? Of ging er iets mis met uw anticonceptie? Overweeg dan een (ander) 
voorbehoedsmiddel dat voor u past, zoals :

Spiraaltje. Een T-vormig hulpmiddel dat in de 
baarmoeder wordt geplaatst. 
Twee types: hormonaal of koper.

Het spiraaltje blijft na plaatsing 
tussen de 3 en 10 jaar werken, 
afhankelijk van het type.

Sterilisatie. Mannen of vrouwen kunnen de leiders 
die zaadcellen of eicellen vervoeren 
laten afsluiten of blokkeren.

Slechts eenmaal 
noodzakelijk. 

STERILISATIE

Condoom 
voor de man.

Condoom 
voor de vrouw.

Kapje en pessarium.

Vormt een barrière die voorkomt 
dat sperma (en seksueel 
overdraagbare aandoeningen) in 
uw lichaam komen.

Ronde koepel van latex of silicone 
die de baarmoederhals afdekt. 
Moet worden gebruikt in combinatie 
met een zaaddodend middel.

Gebruiken elke keer wanneer u 
seks hebt.

Elke keer wanneer u seks 
hebt (maar dat kunt u uren op 
voorhand doen).

GEBRUIKSWIJZE

BARRIÈREMETHODEN

De “pil”. Hormoontabletten. Eenmaal per dag, elke dag.

HORMONALE METHODEN

Vaginale ring. Kleine, buigbare hormonale ring 
die u in de vagina plaatst.

Ring in. 3 weken wachten. 
Ring uit. 1 week wachten. 
Herhalen.

Pleister. Een dunne “sticker” met 
hormonen.

U wisselt de anticonceptie-
pleister 3 weken lang wekelijks. 
Stop daarna 1 week, en begin 
dan van vooraf aan.

Anticonceptie 
implantaat.

Een klein staafje dat in de bovenarm 
wordt geplaatst en dat hormonen afgeeft.

Snelle plaatsing en blijft 3 jaar 
werken.

De prikpil. Injectie van een contraceptief 
hormoon.

Eén injectie om de 3 maanden.

Opgelet: alleen condooms beschermen tegen soa’s, zoals hiv.

GEBRUIKSWIJZEWAT IS HET?

Na de inname van een morning-afterpil dient U steeds 
een betrouwbare barrièremethode te gebruiken tot aan 
de volgende menstruatie. Pas op met de zogenoemde 
natuurlijke methodes, zoals coïtus interruptus, 
periodieke onthouding of de temperatuurmethode. 
Ze zijn absoluut niet betrouwbaar, dus reken er niet op.
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Eisprong, eileiders, menstruatiecyclus, ...

Heel wat mensen stellen zich die vragen… Weinigen kennen de juiste 
antwoorden…

Draai deze pagina om om meer inzicht te krijgen, om na te gaan of u het bij het 
rechte eind hebt en om uw geheugen wat op te frissen.

n   Hoe ziet uw 
voortplantings-
orgaan eruit?

n   Wat is de ovulatie   
of eisprong?

n   Wanneer is 

het risico op 

zwangerschap 

het grootst?

n   Hoe en wanneer 
begint een 
zwangerschap?
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Eierstok:

U hebt 2 eierstokken. 

In 1 van de eierstokken 

komt elke maand 

een eicel vrij. 

Dit noemen we de 

ovulatie of eisprong.

Vagina:

De penis wordt in de 

vagina ingebracht 

tijdens een seksuele 

betrekking. Bij de 

geboorte komt de 

baby naar buiten via 

de vagina.

Baarmoeder: 

Dit is waar het bevruchte 

eitje zich innestelt en 

waar de foetus zich 

daarna ontwikkelt.      

Baarmoederhals:

De toegang tot uw 

baarmoeder.

Hoe ziet uw voortplantingsorgaan eruit?

Uw genitaliën bestaan uit de schaamspleet, vagina, baarmoederhals, baarmoeder, 
eileiders, eierstokken en borsten. Het vrouwelijk voortplantingsorgaan bevindt zich, 
anders dan bij de man, vooral inwendig.

Eileider:
De eicel die wordt vrij-

gesteld door uw eierstok 

komt in uw eileider. 

De eicel wordt naar uw 

baarmoeder (uterus) 

getransporteerd. Als u 

onbeschermde seks hebt 

gehad, kan een zaadcel 

samensmelten met de 

eicel. Dit noemen we de 

bevruchting en die vindt 

meestal plaats in de 

eileiders.

Wat is de ovulatie of eisprong?

Bij de eisprong komt er een eicel (soms meer dan één) vrij. Elke keer dat u uw 
regels krijgt, begint er een nieuwe cel te rijpen. Dat proces begint vanaf uw eerste 
menstruatie.

Na de eisprong overleeft de rijpe eicel ongeveer 24 uur in uw lichaam.

Tijdens die periode klimt de eicel langs de eileiders tot aan de baarmoeder. Komt 
ze een zaadcel tegen? Dan smelten ze samen en begint de zwangerschap. Komt 
ze niet in contact met een zaadcel? Dan scheidt het lichaam de eicel af tijdens de 
menstruatie. Een zaadcel overleeft tot 5 dagen in uw lichaam.
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Wanneer is het risico op zwangerschap het grootst?

Hoe en wanneer begint een zwangerschap?

De kans op een zwangerschap hangt samen met de levensduur van de eicel 
(ongeveer 24 uur) en van de zaadcellen (ongeveer 5 dagen).

Het risico op een zwangerschap is het grootst wanneer u onbeschermde seks had 
rond de periode van de eisprong.

Helaas bent u nooit zeker wanneer die plaatsvindt. Zelfs niet als u er rotsvast van 
overtuigd bent dat uw cyclus volledig regelmatig is. 

Speel dus op zeker en bescherm uzelf op elk moment!

 

  

Als vruchtbare vrouw krijgt u vanaf uw eerste menstruatie maandelijks een eisprong. 

Smelt de vrijgekomen eicel samen met een zaadcel? Dan is er sprake van 
bevruchting. De bevruchte eicel nestelt zich dan in de baarmoeder. 

De intensiteit van het orgasme, het seksstandje en wel of niet plassen na de daad: 
dat heeft er geen effect op. Het geven van borstvoeding is geen betrouwbare 
anticonceptie methode.

1.  Tijdens de 

eisprong komt 

een eicel vrij

Embryo

Dag 0

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 
6-12

2.  Bevruchting 

- als de eicel 

en de zaadcel 

samensmelten

3.  Terwijl het bevruchte eitje 

wordt getransporteerd door de 

eileider, deelt het zich 

4.  De zwangerschap begint 

als het bevruchte eitje zich 

in de baarmoeder nestelt



n   Wees voorbereid. Zorg ervoor dat u altijd een condoom of uw 

gebruikelijke anticonceptiemiddel (pil, pleister, pessarium, …) bij u hebt.

n   Gebruik geen glijmiddel op oliebasis bij een latex condoom. De olie kan 

het condoom zwakker maken en doen scheuren.

n   Pas op met nagels of scherpe juwelen als u een condoom uit de 

verpakking haalt.

n   Bewaar condooms op de juiste manier, zodat ze niet te warm worden of 

beschadigd raken.

n   Controleer of de vervaldatum van de condooms niet is verstreken.

n   Gebruik een alarm elke dag om u dagelijks eraan te herinneren dat u uw 

pil moet nemen (gratis apps of SMS-reminders van producenten van de 

pil, alarm- of kalenderfunctie op gsm, …).

n   Herinnering voor wanneer u uw vaginale ring moet plaatsen of verwijderen.

n   Wekelijks alarm voor wanneer u uw anticonceptiepleister moet vervangen.

n   Herinnering voor wanneer u de volgende prikpil moet halen.

n   Ga er nooit van uit dat u er wel aan zult denken. Neem geen risico's.

n   Volg de juiste richtlijnen als u een pil vergeten bent. Zie de bijsluiter in de 

verpakking of vraag advies aan uw apotheker.

Enkele tips om ongelukken te vermijden!

ellaOne® 30mg (ulipristalacetaat) is een noodanticonceptie geneesmiddel voor uitzonderli jk 
gebruik.  Raadpleeg uw arts voor een reguliere anticonceptie. Neem één tablet zo spoedig 
mogeli jk,  maar niet later dan 120 uur (5 dagen) na onbeschermde geslachtsgemeenschap 
of falen van de anticonceptie. Niet gebruiken in geval van (vermoeden van) zwangerschap. 
Vergunninghouder: Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Bérenger, F-75003 Paris.
ELA-LEB-0215-NL-001


