
Stroomschema’s noodanticonceptie 
 
 

De combinatiepil (geldig vanaf de 2e maand van gebruik en niet voor Qlaira, Yaz en Zoely)

Gebruikt u de combinatiepil ?  

Bent u  2 of meer pillen        

vergeten  ( meer dan  12  uur te  

laat ingenomen ) ? 

Ja 

In welke week ?  

Meer dan  3  pillen vergeten en  

in de week  erna   

gemeenschap gehad ? 

Gemeenschap gehad in de 5    

dagen  voor of  de week na     

de vergeten pillen?     

Direct erna  7  dagen achtereen  

de pil slikken of direct de  

stopweek inlassen 

Geen noodanticonceptie nodig 
 

Nee 

Is de gemeenschap   

minder dan 5 dagen geleden?  

Aanvullende maatregelen  

gedurende  1  week 

Ja 

Meer dan  3  pillen vergeten  

maar geen gemeenschap  

Ja 

Te laat voor noodanticonceptie, 
verwijs naar de huisarts 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

1 e 

2 e 

3 e 

Geen noodanticonceptie nodig, 
aanvullende maatregelen 

gedurende 1 week      

Geen noodanticonceptie nodig 3  of minder pillen vergeten  

Ja 

 
Noodanticonceptie nodig, 

zie de keuzehulp 



Stroomschema’s noodanticonceptie 
 

Geen anticonceptie 
 
 
 

Gebruikt u de pil of een andere vorm van langdurige  

anticonceptie?  

Was de gemeenschap in de  

week voor,   of in de 6 dagen      

   na de 1e menstruatiedag?  

Nee 

 

     
Het risico op zwangerschap is 

klein, maar wel aanwezig. Dit 
kan eventueel worden verkleind 
door noodanticonceptie, zie de 

keuzehulp     
  

Ja 

  

 
 

Noodanticonceptie nodig, 
zie de keuzehulp 

 

Te laat voor noodanticonceptie,  
verwijs naar de huisarts 

 

Is er sprake van een  

regelmatige cyclus van 28  

dagen of langer?  

Is een klein risico op  

zwangerschap aanvaardbaar?  

Ja 

Ja 

Is de gemeenschap minder 
dan 5 dagen geleden?  

 

 
Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Nee 
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De minipil 
 
 

Gebruikt u de minipil?  
    

Bent u  1  of meer  
pillen vergeten   

( meer dan  12  uur te  
laat ingenomen)?  

Geen noodanticonceptie nodig 
 

In welke week van de  
pilstrip?  

Gemeenschap gehad  
in de  5  dagen  voor  
of  de week  na  de  
vergeten pillen?     

Gemeenschap gehad  
in de week erna?    

 
 

  

Geen noodanticonceptie  
nodig, aanvullende  

maatregelen 
gedurende 1 week 

Is de gemeenschap 
minder dan 5 dagen 

geleden? 
   

  

 
 

 

 Geen noodanticonceptie 
nodig, aanvullende 

maatregelen 
gedurende 1 week 

 

 

Noodanticonceptie 
nodig, 

zie de keuzehulp 

    
 
  

   

Te laat voor  
noodanticonceptie,  

verwijs naar de huisarts 
 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

In de  1 e week van  
de  1 e pilstrip?  

Op een ander  
moment?  

Nee 

Nee 
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     Noodanticonceptie, schema 4: de  

Begin direct met een 
nieuwe ring of las direct 

de stopweek in 

Nee 

Ja 

Nee 

 

 
 

Geen noodanticonceptie 
nodig, aanvullende 

maatregelen 
gedurende 1 week 

 

  

Nee 

of 

of 

 
Noodanticonceptie nodig, 

zie de keuzehulp 
 

    
 

   

Welk probleem heeft u gehad met de  
anticonceptiering?  

De ring heeft te lang in de  
vagina gezeten  (langer 

dan 3 weken) 
   

 

De ring is langer dan  3 uur     
uit de vagina geweest 

De nieuwe ring is meer dan    
12 uur te laat ingebracht 

Gemeenschap gehad in de    
5 dagen ervoor of de        

week erna?  

Is de gemeenschap minder  
dan 5 dagen geleden?     

Te laat voor noodanticonceptie,  
verwijs naar de huisarts 

Ja 

Nee 

In de 2e week    

Minder dan 5 weken 
in totaal? 

   
Begin direct of op de  

gebruikelijke startdag met 
een nieuwe ring 

Begin direct met een nieuwe  
   ring + aanvullende maatregelen  

gedurende 1 week     
Nee 

Meer dan 5 weken 
in totaal? 

   
Gemeenschap gehad  

na week 4?    

Is de gemeenschap minder dan 
5 dagen geleden?     

Ja 

Geen noodanticonceptie nodig, 
aanvullende maatregelen 

gedurende 1 week 
 

   

Ja 

Gemeenschap gehad in de  
week erna?    

In de 1e week  

In de   3e week  

Ja 
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Noodanticonceptie nodig, 
zie de keuzehulp 

 

    
 

   

Welk probleem heeft u gehad met de  
anticonceptiepleister?  

De  1 e pleister is meer dan  48  
uur te laat vervangen door de  

2 e pleister 

De pleister is er langer dan  24  
uur af geweest 

De  1 e pleister na de stopweek  
is meer dan  12  uur te laat  

geplakt 

Gemeenschap gehad in de  5  
dagen  ervoor of  de week   

erna ? 

Is de gemeenschap minder dan 
5 dagen geleden?     

 
Te laat voor noodanticonceptie,  

verwijs naar de huisarts 

Ja 

Nee 

In de  2 e week 

Gemeenschap gehad in de  
week  erna ? 

Direct een nieuwe pleister  
plakken of direct de stopweek  

inlassen 

Direct een nieuwe pleister  
plakken  +  aanvullende  

maatregelen gedurende  
1  week 

Is de gemeenschap minder dan 
5 dagen geleden?    

Direct een nieuwe pleister  
plakken  +  aanvullende  

maatregelen gedurende  
1  week 

Ja 

Gemeenschap gehad in de  
week  erna ? 

In de  1 e week 

In de  3 e week 

Ja 

Direct een nieuwe pleister  
plakken of direct de stopweek  

inlassen 

Nee 

Ja 

Nee 

Direct een nieuwe pleister  
plakken  +  aanvullende  

maatregelen gedurende 
 1  week 

Nee 

of 

of 

De  2 e pleister is meer dan  48  
uur te laat vervangen door de  

3 e pleister 

Ja of 

Nee 


