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Even de app erbij

‘K
ijk, dit is handig.” Jessica

(37, verloofd, geen

kinderen) scrollt door

haar telefoon. Ze laat een

agenda zien met hartjes,

bloemetjes en een tem-

peratuurmetertje. Alleen een bijtje

ontbreekt. Het is Mijn Biologische

Klok, een app die oorspronkelijk is

bedoeld om de vruchtbare dagen te

bepalen voor vrouwen die zwanger

willen worden, maar die razend po-

pulair is bij vrouwen die juist niet

zwanger willen worden.

Apps als deze, Fertility Friend en

Glow blazen periodieke onthouding,

een oeroude methode, nieuw leven

in. Benodigdheden zijn een regelma-

tige eisprong, stalen zenuwen en

zorgvuldigheid. Om de betrouwbaar-

heid te optimaliseren, moet je eerst

een maand lang dagelijks een tem-

peratuurcurve bijhouden. Dat

heeft Jessica (nog) niet gedaan.

,,Ik moet ook meer dan een keer

invullen wanneer ik ongesteld ben,

dus het werkt nog niet echt.” Dat is

precies waar gynaecoloog Bertho

Nieboer van Radboudumc mee zit.

,,Apps maken periodieke onthouding

iets veiliger, maar zijn in wezen niets

meer dan een agenda.”

De betrouwbaarheid wordt (iets)

hoger als periodieke onthouding

wordt gecombineerd met ‘pull-out’

(voor het zingen de kerk uit).

Het is een bescheiden trend. Toch

signaleert het CBS dat meer vrou-

wen teruggrijpen naar dubieuze me-

thodes zoals het − van oudsher

katholieke − voor het zingen de kerk

uit’: coïtus interruptus ofwel de pull-

outmethode. Hierbij trekt de man

zich voor de zaadlozing plaatsvindt

uit de vrouw terug.

Om deze methode tot een succes

te maken, moet de vrouw vertrou-

wen op de vaardigheid van haar

man. Hij moet de zaadlozing voelen

aankomen. ,,Dat vergt redelijk wat

zelfbeheersing,’’ zegt gynaecoloog

Nieboer ietwat sceptisch.

,,Als mensen op de vraag wat hun

methode van anticonceptie is ant-

woorden ‘we doen het heel voorzich-

tig’, vraag ik altijd door. Methodes

als periodieke onthouding en voor

het zingen de kerk uitgaan zijn het

toppunt van onbetrouwbaarheid. Als

de man voorvocht produceert is de

kans op zwangerschap tot 100 keer

zo groot, vergeleken met de pil.” De

meeste mannen produceren voor-

vocht. Daarin kan zich (een lage con-

centratie van) sperma bevinden.

Sara (39, getrouwd, twee

zoons) is fan van pull-out.

Ze slikte de pil tot ze ‘die

rommel’ niet meer in haar

lijf wilde. Ook de spiraal viel

tegen. Pull-out gaat nu al acht

jaar goed. Ze raakte twee keer

zwanger, gepland. ,,Ik kan er blind

Steedsmeer vrouwen zijn de pil zat. Een aantal past daarom
(omstreden) oudemethodes toe als ‘voor het zingen de kerk uit’.
Maar danwel anno nu, met een app op de smartphone.

Seks?

Ompull-out
tot een
succes te
maken, moet
de vrouw
vertrouwen
op haar
man
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naecoloog Bertho Nieboer.

In het drukke leven dat vrouwen

tegenwoordig leiden, passen lang-

werkende methodes beter. Zo is de

spiraal in opkomst. Het gebruik nam

toe van 4 procent in 2003 tot 12 pro-

cent in 2013, aldus het CBS. Nieboer:

,,Als een vrouw tevreden is over de

spiraal, zie je vaak dat vriendinnen

ook overstappen.”

Ook bij jonge vrouwen is deze

trend zichtbaar. Hoewel nog altijd

zes op de tien de pil slikt, stappen

steeds meer oudere tieners en stu-

denten over op het spiraaltje. ,,Vooral

jonge meisjes die nog niet seksueel

actief zijn, gebruiken de pil om de

eerste jaren van de menstruatie goed

door te komen,” weet Nieboer.

Daarna haken meer en meer meiden

af, concludeert het CBS. Nieboer:

,,De meestgehoorde reden is dat ze

de pil vergeten.” Een bijkomende

reden is dat de pil voor vrouwen

vanaf 21 jaar uit de basisziektekos-

tenverzekering is gehaald.

Aag, Anouk en Jessica stapten alle-

maal over op de (hormoon)spiraal.

,,Dan ben je in één keer voor vijf jaar

van het gelazer af.” Jessica stopte er

al snel mee. Ze viel bij de plaatsing

flauw en moest overgeven van de

pijn. ,,Bovendien hield ik last van

tussentijdse bloedingen. En dat het

tijdens een bepaald standje pijnlijk

kan zijn, had ook niemand me van

tevoren verteld.”

Duizelig
Anouk (27, vaste relatie, geen kinde-

ren) had het eerste jaar zoveel buik-

pijn dat ze er duizelig van werd. Een

nieuwe komt er niet in. ,,Als hij eruit

gaat, is het of tijd voor kinderen, of

ik ga weer aan de pil.” Aag (37, sa-

menwonend, twee stiefzoons,) vindt

het gek dat er met de hormoonspi-

raal geen ‘maandelijkse verandering’

Aan de ontwikkeling

van eenmannenpil

wordt al veertig jaar

gewerkt.

Dit voorbehoedsmiddel

is echter nog steeds

niet op demarkt. Bij

een proef waaraan

ruim tien jaar geleden

55 Australischeman-

nenmeewerkten,

bleek demannenpil

een succes. Geen van

demannenmaakte zijn

partner zwanger, en

het libido (de zin in

seks) was onaange-

tast. Demannenpil is in

feite geen pil, maar een

combinatie van hormo-

nen die via injecties en

onderhuidse implanta-

ten worden toe

gediend.

Mannenpil,
een
sprookje?

‘Methodes als periodieke
onthouding en voor het
zingen de kerk uit zijn
echt het toppunt van
onbetrouwbaarheid’

in de hormoonhuishouding meer is.

,,Dat hoort toch bij je vrouwelijkheid.

Maar wat is het alternatief? We zijn

allemaal op zoek naar een alternatief

voor de pil met zo min mogelijk con-

sequenties.”

Sommige vrouwen stappen over op

condooms. Jessica gebruikt ze ook, in

de periodes dat ze volgens haar app

vruchtbaar is. Zij wil na ruim een

half jaar ervaring niet anders meer.

,,Ik heb mazzel met mijn vriend, die

anticonceptie ook belangrijk vindt, al

voelt hij naar eigen zeggen met con-

doom maar 70 procent in vergelij-

king met zonder. En natuurlijk is het

irritant als je in the heat of the mo-

ment in een donkere kast naar die

dingen moet graaien. Maar als het

goed is, is er genoeg liefde en geduld

om dat te accepteren. Het grote voor-

deel is dat je ze alleen gebruikt als ze

nodig zijn.” Jessica heeft standaard

twee morning-afterpillen in haar

nachtkastje liggen, want het is een

paar keer voorgekomen dat een con-

doom scheurde.

Bij Deborah verloopt het beoogde

op vertrouwen,” vertelt ze. ,,Zelfs in

het begin van onze relatie, toen we

het vijf keer per dag deden. Mijn

man kan goed timen. En hij produ-

ceert geen voorvocht.”

Geen polonaise
Deborah (38, samenwonend, geen

kinderen) stopte enkele maanden ge-

leden met de pil. Ze had last van

zware hoofdpijnen, tussentijdse bloe-

dingen en nachtzweten. Veel voorko-

mende klachten bij 35-plussers die

de pil slikken, omdat de hormoon-

huishouding in de loop der jaren

verandert. Deborah gebruikt nu con-

dooms en is van haar klachten af.

,,Aan mijn lijf geen polonaise meer.”

Deborah is niet de enige. Hoewel

de pil vijftig jaar na de introductie in

Nederland nog altijd het meestge-

bruikte anticonceptiemiddel is,

haken steeds meer vrouwen af, blijkt

uit cijfers van het CBS. In 2013 slikte

zo’n 37 procent van de vrouwen tus-

sen 18 en 45 de pil. Tien jaar eerder

was dat nog 41 procent. Vooral onder

30- tot 35-jarige vrouwen is het pil-

gebruik fors gedaald: 12 procent in

10 jaar tijd. Van hen is nog maar 27

procent pilgebruikster.

Veel vrouwen zijn bij pilgebruik

bang voor een overkill aan hormo-

nen, een verhoogde kans op trom-

bose, borstkanker, libidoverlies en

depressie. En last but not least: een

groeiende groep vrouwen vergeet

hem (te) vaak. ,,Vrouwen willen niet

meer dagelijks iets slikken,” zegt gy-



werkt nu aan een prototype.

Laten we dat afwachten, zeggen

gynaecologen. Zij vrezen dat de uit-

vinding tot buitenbaarmoederlijke

zwangerschappen kan leiden. Gynae-

coloog Nieboer vindt de uitvinding

vooralsnog een ‘gedachte-experi-

ment’. ,,De eileider is een gevoelig

orgaantje. Je moet afwachten of zo’n

sluisje geen ontstekingsreactie geeft,

waardoor de eileiders dichtgroeien,

en je ongewild voor permanente

sterilisatie zorgt.”

Wat Nieboer betreft is de pil beslist

niet over datum. ,,Een goed gedo-

seerde pil van de tweede generatie is

nog altijd een prima anticonceptie-

middel, met als voordeel dat

je drie tot zes maanden

kunt doorslikken als je bij-

voorbeeld gaat reizen.’’

Hij benadrukt dat in

de praktijk geen

enkele me-

thode 100

procent be-

trouwbaar

is. §
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Hoegroot is de kans dat je
toch zwangerwordt?

je klaar voor een zwangerschap. ,,Het

werkt als een soort spier, net zoals

bij het ophouden van je plas,” legt

Van de Graaf uit.

Tijdens een van zijn vele reizen

realiseerde de wetenschapper zich de

ellende van overbevolking. Hij zegt:

,,Wereldwijd is 1 op de 5 zwanger-

schappen ongewenst. Dat worden de

criminelen en behoeftigen van de

samenleving. Mijn anticonceptie-

methode is het groenste product dat

ik kon bedenken.”

Zonder operatie
Zijn uitvinding is volgens Van de

Graaf een uitkomst voor vrouwen

overal ter wereld. ,,De sluisjes kun-

nen zonder operatie in de eileiders

worden geplaatst en kunnen een

leven lang mee. Je hoeft er nooit over

na te denken, tot je kinderen wilt.

Ongelukjes behoren tot het verleden,

zodat minder abortussen nodig zijn.”

Om de kleppen te openen, moet de

vrouw een half uur ononderbroken

een energieleverende riem dragen.

,,Je hoeft dus niet bang te zijn dat de

klepjes open of dicht gaan zodra je

door een HEMA-poortje loopt. Het

werkt niet tegen geslachtsziektes,

voor de rest is het ideaal.”

Van de Graaf verwacht zijn revolu-

tionaire uitvinding over vijf jaar op

de markt te kunnen brengen. Hij

condoomgebruik ook niet vlekkeloos.

Zeven weken nadat ze met de pil is

gestopt, heeft ze nog geen condoom

gezien. Het plastic bleek onbespreek-

baar voor haar vriend. Hij vindt het

‘geen lekker gevoeletje’.

Deborah: ,,Voorheen deden we het

regelmatig, nu nog maar minimaal,

want ik kan me nauwelijks ontspan-

nen nu we niets gebruiken. Ja, we

doen ‘voor het zingen de kerk uit-

gaan’ − zijn idee − maar ik voel me

daar niet echt safe bij. Toch zet ik

door, want ik voel me lichamelijk

goed. Alle klachten die ik met de pil

had, zijn weg.”

Revolutionaire klepjes
Terwijl vrouwen zoeken naar de ul-

tieme anticonceptiemethode, denkt

industrieel ontwerper Peter van de

Graaf deze te hebben uitgevonden.

Hij bedacht Choice, een anticoncep-

tiesluis bestaande uit twee minuscule

buisjes met roestvrijstalen klepjes,

die van buitenaf draadloos kan wor-

den bediend. Kleppen dicht betekent

onvruchtbaar, bij kleppen open ben

Bron: Pearl Index

Feiten&cijfers

=De percentages

variëren, want de

betrouwbaarheid

van vooral de onderste

tweemethoden is sterk

afhankelijk is van

de zorgvuldigheid

waarmee de

anticonceptiemethode

wordt toegepast.

0,2-10%
➽ de pil

0,2%
➽ hormoonspiraal

*

*

12%
➽ condooms

12-
38%

➽ voor het

zingen de kerk

uit

6-
47%
➽ temperatuur-

methode

*
*
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