Anticonceptie vergeten
“Linda van 18 jaar staat voor de balie. Zij gebruikt de pil en heeft twee pillen
van de pilstrip vergeten. Welke vragen stel je en welk advies geef je?”
De protocollen ‘Advies verstrekking morning-afterpil/Advies Pil
(anticonceptie) vergeten’ helpen u bij deze zorgvraag.
Inhoud
De protocollen ‘Advies verstrekking morning-afterpil of Advies Pil (anticonceptie)
vergeten’, zijn adviesprotocollen. Een adviesprotocol is een beslisboom waarmee u
door middel van enkele vragen tot een snel en eenvoudig advies komt. Aan de balie,
in de spreekkamer of via de telefoon biedt het protocol ondersteuning bij de
zorgvraag. Het voordeel van het gebruik van een adviesprotocol is dat alle relevante
vragen worden gesteld en er geen vragen over het hoofd worden gezien. Daarnaast
kunt u snel en eenvoudig het ingevulde protocol nalezen in de historie.
Hoe zijn de twee protocollen opgebouwd?
De protocollen bevatten subprotocollen, ingedeeld in verschillende
soorten anticonceptie:
 Combinatiepil
 Minipil
 Pleister
 Vaginale ring
 3-fasen pil
Door met de muis op het vraagteken te
staan, ziet u welk generiekmiddel of
merknaam bij welk sub-protocol hoort.
In het protocol ‘Advies verstrekking
morning-afterpil’ wordt ook advies
gegeven als de patiënte geen
anticonceptiemiddel gebruikt.
Het invullen van het protocol
Belangrijk voor het invullen van het
protocol is dat u alle vragen stap voor
stap doorloopt en beantwoordt. Achter
sommige vragen zit een vervolgvraag. De vervolgvraag die getoond wordt, is
afhankelijk van het antwoord. Het voordeel hiervan is dat er alleen vragen worden
gesteld die van toepassing zijn op het anticonceptiemiddel van deze patiënte.
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Anticonceptie vergeten
Voorbeeld casus:
Linda van 18 jaar gebruikt ethinylestradiol/drospirenon (YAZ) en heeft twee pillen
(meer dan 24 uur) vergeten in de laatste week van de pilstrip.
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