
IA 471 enzyminductoren – hormonale noodanticonceptiva 

Klinische betekenis  

Verminderde betrouwbaarheid van het hormonale noodanticonceptivum (morning-afterpil).  

Beslissingsondersteuning  

Afhandeling  

•   Bij levonorgestrel:  

- Adviseer patiënt om het noodanticonceptivum (morningafterpil) 

niet te gebruiken vanwege verminderde betrouwbaarheid.   

- Adviseer patiënt een morning-afterspiraal te laten plaatsen door 

een arts binnen 5 dagen na onbeschermde gemeenschap.   

Indien plaatsing morning-afterspiraal niet mogelijk:  

- Adviseer patiënt om een dubbele dosis levonorgestrel (3 mg) in 

één keer in te nemen.  

•   Bij ulipristal:  

- Adviseer patiënt om het noodanticonceptivum (morningafterpil) 

niet te gebruiken vanwege verminderde betrouwbaarheid.  

- Adviseer patiënt een morning-afterspiraal te laten plaatsen door 

een arts binnen 5 dagen na onbeschermde gemeenschap.   

  

Verklaring  

De cytochroom P450 subfamilie CYP3A speelt een rol bij het metabolisme van diverse progestagenen, 

waaronder levonorgestrel.  

Aanvullende informatie  

In deze interactie worden de stoffen bewaakt die algemeen bekend staan als enzyminductoren. Voor verdere 

informatie over enzyminductoren, zie CYP-remmers en inductoren. Daarnaast worden ook enkele andere stoffen 

bewaakt waarvan de enzyminducerende eigenschappen minder duidelijk onderbouwd zijn, of slechts zwak zijn 

vanwege het (potentiële) risico op pilfalen. Het betreft de middelen bosentan, felbamaat, rufinamide en 

oxcarbazepine.  



Er is weinig gedocumenteerd onderzoek naar de interactie van enzyminductoren met levonorgestrel-bevattende 

noodanticonceptie. Er zijn enkele case reports van vrouwen die Sint-Janskruid gebruikten en zwanger werden 

ondanks toepassing van levonorgestrel als noodanticonceptivum. Het is lastig om een oorzakelijk verband vast te 

stellen, aangezien de betrouwbaarheid van noodanticonceptie niet 100% is en verder afneemt met toename van 

het tijdsinterval tussen de onbeschermde gemeenschap en inname van het noodanticonceptivum. Op 

theoretische gronden is een verminderde betrouwbaarheid aannemelijk.  

In een farmacokinetische studie bij gezonde vrijwilligers (n=20) werd het effect van de matige enzyminductor 

efavirenz op de AUC van levonorgestrel onderzocht. De Cmax en de AUC namen af met respectievelijk 41% en 

56%. Een sterkere enzyminductor zou mogelijk een sterkere verlaging van de blootstelling kunnen geven.  Uit 

onderzoek met gecombineerde orale anticonceptiva is naar voren gekomen dat enzyminductoren de afbraak van 

verschillende progestagenen, waaronder levonorgestrel, kunnen versnellen. Zo gaven enzyminducerende 

antiepileptica zoals carbamazepine en fenytoïne een verlaging van de AUC van levonorgestrel met 40-45%. Voor 

meer informatie, zie ook IA 003 enzyminductoren – anticonceptiva.   

De fabrikant van de ulipristal-bevattende morning-afterpil geeft aan dat bij gezonde vrijwilligers de blootstelling 

aan ulipristal met 90% afnam bij gelijktijdig gebruik van rifampicine (2 dd 300 mg). De fabrikant raadt gelijktijdig 

gebruik met enzyminductoren af.   

Naar aanleiding van een Europese herbeoordeling hebben de registratie-autoriteiten het advies rondom het 

gebruik van hormonale noodanticonceptie en enzyminductoren herzien.   

Bij vrouwen die enzyminductoren gebruiken, of in de voorgaande 4 weken enzyminductoren hebben gebruikt, en 

die levonorgestrel willen gebruiken na onbeschermde gemeenschap of vermoeden van anticonceptie-falen, is het 

advies om binnen 5 dagen na onbeschermde gemeenschap een morning-after koperspiraaltje te laten plaatsen 

door een arts. Wanneer de vrouw dit niet wil of kan, dan is het advies om een dubbele dosis levonorgestrel (3 mg) 

in één keer in te nemen. Omdat zowel het precieze mechanisme van levonorgestrel als morning-afterpil als de 

minimale effectieve plasmaconcentratie onbekend zijn, is heeft de eerstgenoemde optie de sterke voorkeur.  

De adviezen voor ulipristal blijven hetzelfde; gelijktijdig gebruik met enzyminductoren wordt niet aanbevolen.  

Daarom is de enige aanbevolen afhandeloptie het plaatsen van een morning-afterspiraal.  

Het effect van een enzyminductor begint snel na het starten, neemt geleidelijk toe en is mogelijk maximaal binnen 

twee weken. Na stoppen van de inductor duurt het waarschijnlijk twee tot drie weken voor het inducerend effect 

volledig is verdwenen.  
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