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TROMBOSE ‘ONBEKEND’
GEVAAR VAN DE PIL
De meeste bijwerkingen van de anticonceptiepil
zijn wel algemeen bekend, maar de kans op
trombose wordt nog weleens over het hoofd
gezien. Vooral vrouwen met een stollingsafwijking
en zwaarlijvigheid moeten oppassen.

‘T

wee dagen ervoor
was ik gestopt met de
pil, omdat mijn man
en ik graag een kindje wilden.’’
Lucia van Beenen (34) uit Sneek
was aan het werk toen ze op haar
26ste een herseninfarct kreeg.
,,Op die dag had ik de hele dag al
hoofdpijn en veel druk op het
hoofd. Toen ik een gesprek had,
hoorde ik mijzelf ineens andere
dingen zeggen dan ik had bedacht.
Ook voelde mijn arm zwaar aan en
kon ik hem niet optillen. In eerste
instantie werd een huisarts gebeld,
maar later kwam toch een ambulance. Tegen die tijd was ik al halfzijdig verlamd.’’
De verpleegkundigen begonnen
meteen met behandelen en gaven
Van Beenen een bloedverdunner
waardoor ze opknapte. ,,Uit onderzoeken werd in eerste instantie
niet duidelijk waardoor ik mijn
herseninfarct kreeg, dus gooiden
de artsen het op de pil. Het bloedpropje dat mijn herseninfarct heeft
veroorzaakt, was waarschijnlijk zo
klein dat het niet terug te zien was.
Ik ben gelukkig inmiddels goed
hersteld, maar toch moet ik met de
psychische gevolgen leven. Het
drukt een enorm stempel op je:
iedereen gaat makkelijk door met
leven en jij zit er maar mooi mee.”
In het geval van Van Beenen is
het niet helemaal zeker dat haar
herseninfarct kwam door de pil (ze
slikte het merk Microgynon). Zeker
is wel dat de kans op een trombose
door pilgebruik de afgelopen vijftig
jaar is toegenomen. De derde- en
vierdegeneratiepillen ligt onder
vuur.

Oplossing
piltekort nabij
De anticonceptiepil was
sinds augustus slecht te
verkrijgen in Nederland,
sommige merken of typen
zelfs helemaal niet meer.
Inmiddels komen de leveranties weer op gang.
De oorzaak van het tekort
is vermoedelijk een productieprobleem bij de
(hoofd)fabrikant, waardoor
een enorme hoeveelheid
pillen is afgekeurd. Doordat de pil in Nederland
relatief goedkoop is, probeerden (Chinese) fabrikanten de pillen uit de
slinkende voorraad te
verkopen aan landen waar
de pil duurder is, zodat
hier een gat ontstond.
Sommige Nederlandse
vrouwen waren de wanhoop nabij en kochten de
pil in het buitenland, via
Marktplaats of na een
oproep op sociale media.
De verwachting is dat de
pil over een kleine maand
weer overal volop beschikbaar is.

Lucia van Beenen (34) kreeg op haar 26ste een hersenbloeding. Het is niet helemaal zeker dat de pil de oorzaak was, maar artsen vermoeden het wel.

BIJWERKINGEN
Het komt vaak voor dat vrouwen
die de pil slikken bijwerkingen
ervaren als hoofdpijn, buikpijn en
stemmingsveranderingen. Minder
bekend is, en wat huisartsen nogal
eens verzuimen te melden, dat
vrouwen door de pil ook trombose
kunnen krijgen. De kans is weliswaar klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn.
Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen slikken ongeveer
1,5 miljoen vrouwen tussen de 15 en
48 jaar in Nederland de pil of de

non. Er zijn in verhouding meer
overlijdens bij deze pillen gemeld.”
Stans van Egmond van de Trombosestichting denkt dat het lastig
blijft om een afweging te maken
tussen het risico van trombose bij
pilgebruik en andere risico’s bij
geen pilgebruik. Ook een zwangerschap verhoogt het risico op trombose. „Als iedereen zou stoppen
met de pil, is de kans op trombose
niet direct opgelost”, zegt ze.

Elk jaar krijgen
grofweg zo’n
1200 vrouwen
trombose door
gebruik van de
anticonceptiepil
minipil. Elk jaar krijgen hierdoor
grofweg zo’n 1200 vrouwen trombose. Afhankelijk van het soort pil
dat een vrouw slikt neemt de kans
om trombose te krijgen met 1,5 tot
3,5 keer toe. Bij vrouwen die een
stollingsafwijking hebben of zwaarlijvig zijn, is het risico twee tot acht
keer zo groot.
Uit recente gegevens van het
Bijwerkingencentrum Lareb kwam
naar voren dat er de afgelopen 25
jaar tientallen meldingen zijn geweest van vrouwen die mogelijk
overleden zijn door een trombose
of embolie die waarschijnlijk door
de pil is veroorzaakt. Naast de
Diane-35 (33 meldingen, zie kader
rechts) hebben ook de pillen Marvelon (28 meldingen), Yasmin (16
meldingen) en de Microgynon en
vergelijkbare pillen (14 meldingen)
slachtoffers gemaakt.
Volgens Agnes Kant, directeur bij
Lareb, speelt het meldgedrag een
rol. „Je kunt geen conclusies verbinden aan de meldingen over hoe
vaak het voorkomt, maar de meldingen geven wel aan dat het in de
praktijk voorkomt.’’
,,Daarbij worden de Diane-35,
Marvelon en Yasmin veel minder
vaak voorgeschreven dan Microgy-

VERBETERD
De pil is in de loop der jaren verbeterd. Een van de claims van de
zogeheten derde- en vierdegeneratiepillen is dat daarmee ook puistjes en stemmingswisselingen kunnen worden aangepakt. Of dat een
verbetering is? Hematoloog Karina
Meijer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich
zorgen om deze ontwikkeling.
„Wees kritisch en laat je niet
verleiden door zo’n hippe nieuwe
pil die bijvoorbeeld stemmingswisselingen en puistjes voorkomt’’, zei
dr. Meijer eerder al eens in Dagblad
van het Noorden. ,,Die moderne
pillen zijn niet alleen duurder,
maar ook trombosegevoeliger. De
gewone tweedegeneratiepil brengt
al een stuk minder risico’s met zich
mee.’’
Het verschil in de vier versies
pillen zit ‘m in de stoffen die erin
zitten. Huisartsen schrijven vaak
eerst de tweedegeneratiepil voor,
omdat deze pil door het Nederlands Huisartsen Genootschap
wordt beschouwd als de meest
veilige optie. Als vrouwen bijwerkingen ervaren, kunnen ze een
andere-generatiepil krijgen voorgeschreven. Derde- en vierdegeneratiepillen leiden bijna twee keer zo
vaak tot trombose als een pil uit de
eerste twee generaties. Onder deze
risicovollere pillen vallen de Marvelon, Yasmin en de Diane-35.
Vooral vrouwen met een stollingsafwijking of obesitas moeten
terughoudend zijn met het gebruik
van voorbehoedsmiddelen met
hormonen zoals de pil. Volgens
Saskia Middeldorp, hoogleraar
inwendige geneeskunde bij het
AMC in Amsterdam, is voor hen
het meest zekere alternatief de

Wat is
trombose?

Die moderne
pillen zijn
niet alleen
duurder, maar
ook trombosegevoeliger.
mirena-spiraal. „Hoewel er in dit
voorbehoedsmiddel ook hormonen
zitten, geven deze geen verhoogd
tromboserisico.” Vrouwen uit deze
groep die geen spiraal willen laten
zetten kunnen volgens dr. Middeldorp het beste de minipil Cerazette
nemen. „In elk geval niet de klassieke anticonceptiepil of de NuvaRing.”

GESTOPT
Lucia van Beenen is helemaal gestopt met het gebruik van voorbehoedsmiddelen. „Ik heb een poos
het mirena-spiraaltje gehad, maar
ik ben daarvan doodziek geworden.
Door het spiraaltje kreeg ik een
ontsteking bij mijn baarmoeder.
Het moest met spoed er worden
uitgehaald.”
Ze is lichamelijk goed hersteld,
maar wordt nog geregeld geconfronteerd met de heftige gebeurtenis. „In het begin was de angst voor
een nieuwe herseninfarct heel erg
aanwezig. Ik begon bepaalde dingen te mijden, zoals autorijden,
omdat ik bang was dat het mij
opnieuw zou overkomen. Tegenwoordig heb ik daar al veel minder
last van, maar het zal altijd spelen
op de achtergrond.”

Bloed hoort te stollen bij
een wond. Maar dat moet
niet te gemakkelijk gaan,
omdat bloed ook goed
moet kunnen doorstromen
als er geen wond is. Bij
trombose is de balans
tussen stolling en antistolling in het bloed in de war.
In de bloedvaten worden
bloedproppen gevormd,
waardoor de doorgang
wordt geblokkeerd. Als
een bloedprop losschiet,
kan deze terechtkomen in
de longen, het hart of de
hersenen. Zo ontstaat er
een longembolie, hart- of
herseninfarct.

Ophef over
Diane-35
In 2013 was er veel ophef
over de beruchte pil Diane-35. De pil werd vaak
gebruikt als voorbehoedsmiddel, maar mag alleen
worden voorgeschreven
als middel tegen ernstige
acne en overbeharing. Na
de discussie over de Diane-35 werd de pil uit het
basispakket geschrapt.
Daarnaast scherpte het
College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen
(CBG) de waarschuwingen
aan en kwam er een checklist om trombose tijdig te
herkennen. Deze maatregelen lijken te hebben
gewerkt. Algemeen Dagblad berichtte in 2017 dat
de pil inmiddels in 84
procent van de gevallen
wordt voorgeschreven aan
de juiste patiëntengroep.

