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Gedurende een jaar werden van aile 
clienten die bij de Rutgersstichting Amster
dam om de morning-after pil vroegen, de 
volgende gegevens verzameld: leeftijd, da
tum onbeschermde COitus, datum begin 
laatste menstruatie, cyclusduur, aanleiding 
tot het verzoek, (verwachte) tijdverloop 
tussen COitus en inname van de morning
after pil, eventuele eerdere COitus in dezelf
de cyclus en de voorgeschreven methode. 
Van de 1015 vrouwen kreeg 71 pro cent de 
2x2-methode en 28 pro cent de 5x5-metho
de; voor 1 procent ontbraken de gegevens. 
Midcyclische vrouwen kregen significant 
vaker de 5x5-pil dan niet-midcyclische 
vrouwen. Van 474 vrouwen werd boven
dien informatie verkregen over het eventu
eel optreden van een zwangerschap. Dat 
gebeurde bij 6 vrouwen. Bij de 2x2-metho
de was het faalpercentage 1,1 pro cent en bij 
de 5x5-methode 1,5 procent. 
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De morning-after pil: 
5x5 of 2x2 
Een onderzoek onder clienten van de Amsterdamse 
Rutgersstichting 

Inleiding 

Sinds 1977 kennen we, naast de 'klassieke' 
morning-after pil, de door Yuzpe gelntro
duceerde 2x2-methode. * 

Bij de keuze voor de ene of de andere 
methode zijn vooral de werkzaamheid en 
de mogelijke bijwerkingen bepalend. Bij
werkingen als misselijkheid, braken en 
mastalgie, treden bij beide methoden fre
quent op, maar zijn van lichte aard. De 
2x2-methode komt er wat dit betreft wat 
beter af dan de 5x5-methode. Aangaande 
het beschermend effect van de 2x2-metho
de bestaat echter verschil van inzicht. Yuz
pe en anderen beschouwen de 2x2-metho
de als effectief en stellen dat de kans op 
missers even groot is als bij de 5X5-metho
de: 0,16 a 1,6 procent. l Anderen vonden 
daarentegen faalpercentages van 1,6 tot 4,9 
procent. 2-4 Deze cijfers zijn echter niet ge
baseerd op gerandomiseerd onderzoek. 

Van Santen en Haspels voerden in 1985 
weI een gerandomiseerd, dubbelblind on
derzoek uit. Bij de 465 vrouwen die in dit 
onderzoek waren opgenomen, vonden zij 
een statistisch significant verschil in het 
aantal opgetreden zwangerschappen ten 
opzichte van het verwachte aantal in be ide 
pi1categorieen.5 Over een verschil in werk
zaamheid van de twee pilsoorten konden zij 
echter geen uitspraak do en door het gerin
ge aantal zwangerschappen in hun mate
riaal. 

De veronderstelde goede werkzaamheid 
van de 2x2-methode wordt in ieder geval 
weersproken door een aantal waarne
mingen: 
• In Nederland wordt een toenemend aan
tal aanvragen voor abortus provocatus ge
daan door vrouwen die zwanger zijn gewor
den, ondanks het gebruik van een morning
after pil. 6 Door onderzoekers wordt deze 
toe name geweten aan het grotere aandeel 
dat de 2x2-methode in het morning-after 
arsenaal is gaan innemen. Vit de Continue 
Morbiditeits Registratie van het Nivel 
blijkt dat huisartsen in 1985 in 83 procent 
van de gevallen een 2x2-kuur voorschre
yen, en volgens een enquete uit 1986 onder 
artsen van de Rutgersstichting deden die 
dat zelfs in 98 procent van de gevallen. 8 9 

• Rademakers en Ketting registreerden 
welke methode was gebruikt door vrouwen 

die bij de Stimezo om een abortus verzoch
ten na een falende morning-after pil. Zij 
kwamen tot een 'bruto faa1cijfer' van 1,9 
per 1000 gebruiksters bij de 5 x 5-methode 
en van 9,2 per 1000 bij de 2x2-kuur. 7 

In de Rutgersstichting Amsterdam wordt 
de keuze voor een van beide methoden 
overgelaten aan de client. Dat gebeurt na
dat de arts of de verpleegkundige eerst 
voorlichting heeft gegeven over de effecti
viteit en de bijwerkingen van de twee ty
pen. Wij veronderstellen dat de arts zich bij 
zijn advisering laat leiden door een aantal 
indicatoren voor het zwangerschapsrisico; 
dat zijn met name het tijdstip van de coitus 
binnen de cyclus, het aantal uren na de 
coitus, de reden van het verzoek, en het 
aantal onbeschermde coitus in de betref
fende cyclus. 

Wij hebben een prospectief onderzoek 
uitgevoerd met de volgende vraagstelling: 
• Hoe vaak worden beide methoden voor

geschreven en is er wat dat betreft een 
re1atie met de genoemde zwanger
schapsrisico's. 

• Hoe vaak voIgt een zwangerschap na 
toepassing van beide methoden? 

• Is het gebruik van de morning-after pil 
van invloed op het tijdstip van de volgen
de menstruatie? 

Methoden 

Van 1 april 1987 tIm 31 maart 1988 werden 
van alle vrouwen die de Rutgersstichting in 
Amsterdam bezochten met een verzoek om 
de morning-after pil, anoniem de volgende 
gegevens verzameld: leeftijd, datum van de 
onbeschermde coitus, datum van de eerste 
dag van de laatste menstruatie, cyclusduur, 
aanleiding tot het verzoek, (verwachte) 
duur van de peri ode vanaf de coitus tot 
inname van de morning-after pi!, eventuele 
eerdere COltUS in dezelfde cyclus en de 
voorgeschreven methode. Bovendien werd 
alle vrouwen gevraagd om binnen drie 
maanden een antwoordformulier in te stu-

* 5X5-methode: 5 dagen 5 mg ethinyloestradiol; 2x2-
methode: 2 maal 2 tabletten met elk 250 microgram 
levonorgestrel en 50 microgram ethinyloestradiol, met 
12 uur tussenpoos. 
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ren met de datum van de eerstvolgende 
menstrua tie en de me de de ling of al dan niet 
een zwangerschap was opgetreden. 

Wanneer een zwangerschap optrad, 
werd - als daarvoor toestemming was ver
kregen - door een arts van de Rutgersstich
ting nadere informatie ingewonnen over 
het exacte gebruik van de morning-after pil 
en over een aantal factoren die het effect 
van de morning-after pil kunnen bein
vloeden. 

Resultaten 

Aigemeen 
In de registratieperiode verzochten 1015 
vrouwen om de morning-after pi!. Van 
deze vrouwen was 51 procent 20 jaar of 
jonger, en 2 pro cent was jonger dan 15 jaar. 

De onbeschermde coitus had in 37 pro
cent van de gevallen midcyelisch plaatsge
vonden, dat wil zeggen in de periode van 17 
tim 11 dagen v66r de te verwachten eerste 
dag van de volgende menstruatie. Bij 51 
procent van de vrouwen had de coitus 
buiten deze periode plaatsgevonden, en bij 

11 procent was het tijdstip in de cyelus 
onbekend. 

Bij 29 procent van de vrouwen was een 
condoomongeluk de reden van het ver
zoek, bij 13 procent onzorgvuldig pilge
bruik en bij 58 procent was er een andere 
reden. De tijd die was verlopen tussen de 
'riskante' coitus en de inname van de eerste 
morning-after pil, was bij 91 procent min
der dan 48 uur. Verder antwoordde 11 
procent meermalen onbeschermd seksueel 
contact te hebben gehad in de betreffende 
cyelus; bij 1 procent van de vrouwen ont
brak hierover informatie. 

In totaal474 vrouwen (47 procent) stuur
den het antwoordformulier op; bij de jon
geren «20 jaar) was dat 39 procent, bij de 
ouderen 55 pro cent. 

Wat de leeftijd betreft verschilde de 
groep respondenten significant van de tota
Ie groep (Chi2=25,4; df=2; p<O,OOI). 
Geen significant verschil was er met betrek
king tot de voorgeschreven methode, het 
aantal onbeschermde coitus in dezelfde cy
elus (weI of niet > 1), het tijdstip binnen de 
cyelus en de reden van het verzoek. Ook bij 

Figuur Percentages midcyclische en niet-midcyclische 
vrouwen in de 2x2- en de 5X5-groep. * 
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* Van de niet weergegeven percentages ontbraken gegevens over het tijdstip van 
de coitus in de cyc1us. 
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de respondenten werd de 5x5-pil meer 
voorgeschreven bij midcyelische dan bij 
niet-midcyelische vrouwen. 

Methode en zwangerschapsrisico 
Aan 71 procent van de 1015 vrouwen werd 
de 2x2-methode voorgeschreven; 28 pro
cent kreeg de 5x5-pi!. In 1 procent van de 
gevallen was de methode niet genoteerd. 

De groep die een 5x5-kuur kreeg, was 
significant vaker midcyelisch dan de 2x2-
groep; de percentages midcyelische vrou
wen waren respectievelijk 49 en 33 
(Chi2 =23; p<O,OI-zieJiguur). Wat betreft 
de reden van het verzoek, de tijd tussen de 
coitus en de eerste pil, en meer dan een 
onbeschermde coitus tijdens de betreffen
de cyelus, werden geen belangrijke ver
schillen geconstateerd tussen beide 
groepen. 

Zwangerschap 
Bij zes respondenten trad een zwanger
schap op: vier van hen hadden een 2x2-pil 
gebruikt, twee de 5x5-pi!. De respectieve
lijke zwangerschaps-percentages waren 1,1 
en 1,8 procent. Van de respondenten 
liepen de vrouwen die de 2x2-pil voorge
schreven hadden gekregen, dus minder risi
co op een zwangerschap dan de 5x5-cate
gorie. Zij waren vaker niet-midcyelisch. 
Aile zwangeren waren ouder dan 22 jaar, 
terwijl deze leeftijdcategorie in de tot ale 
groep respondent en slechts 41 procent om
vatte. 

Onder de vrouwen die ondanks het ge
bruik van de morning-after pil zwanger 
waren geworden, was een vrouw niet-mid
cyelisch, had een meer dan een onbe
schermd seksueel contact gehad in dezelfde 
cyelus, en liet een meer dan 48 uur verlopen 
tussen de coitus en de inname van de 
morning-after pi!. 

Tijdstip menstruatie 
De vrouwen die de 2x2-methode toepas
ten, menstrueerden gemiddeld 2,5 dagen 
eerder dan verwacht kon worden op grond 
van de bekende cyelusduur. Na de 5x5-
kuur trad de menstrua tie niet eerder op dan 
verwacht. Bij dit gegeven moet rekening 
worden gehouden met het feit dat de 2x2-
kuur slechts een dag bestrijkt en de 5x5-
kuur vijf dagen. 
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Beschouwing 

Het percentage voorschriften voor de 2x2-
pil ligt in ons onderzoek beduidend lager 
dan de beschikbare landelijke cijfers uit 
1985 en 1986: 71 procent tegen 83 en 97 
procent.89 Daarentegen bedroeg het per
centage voorschriften voor de 2x2-pil in 
het Amsterdamse peilstationprojekt in 
1987 slechts 56 procent. lO Mogelijk hebben 
de recente publikaties aangaande de mis
sers van de 2x2-pil geleid tot een herwaar
dering van de vertrouwde 5x5-methode. 

In ons onderzoek werd een zeker ver
band gevonden tussen de voorgeschreven 
methode en het tijdstip van de COItus bin
nen de cyclus; de andere risico's blijken bij 
de keuze geen rol te hebben gespeeld. 

Slechts 47 procent van de vrouwen stuur
de het antwoordformulier terug, jongere 
vrouwen minder vaak dan oudere. Deze 
res pons kon niet worden verbeterd door 
het zenden van herinneringsbrieven: voor
al jongeren die bij de Rutgersstichting ko
men, willen thuis geen post ontvangen. 

De uitkomsten van ons onderzoek sugge
reren dat de werkzaamheid van de 2x2-
methode beter was dan die van de 5 x 5-
methode. De 5x5-groep liep echter meer 
risico op zwangerschap, doordat daarin de 
midcyclische vrouwen sterker waren verte
genwoordigd. Gezien het geringe aantal 
respondent en en de ongelijke verde ling van 
deze laatste zwangerschapsindicator, is een 
uitspraak over de relatieve betrouwbaar
heid van de twee methoden dan ook niet 
mogelijk. Dat geldt te meer, omdat geen 
gerandomiseerde toewijzing van de twee 
methoden heeft plaatsgevonden. 

Het zou aanbeveling verdienen de effec
tiviteit van de twee methoden te onderzoe
ken in een grootscheeps gerandomiseerd 
onderzoek. Daarin zou ook een tussendo-
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sering, zoals die in andere landen wordt 
toegepast, kunnen worden betrokken. Een 
onderzoek in de gezamenlijke Nederlandse 
poliklinieken en consultatiebureaus voor 
anticonceptie zou waarschijnlijk in een jaar 
voldoende gegevens kunnen opleveren om 
een antwoord te geven op de brandende 
vraag naar de werkzaamheid van de thans 
beschikbare methoden. 
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Abstract 
Boeke AJP, Dukkers van Emden DM, Van 
Tergouw RT, Leentvaar-Kuypers A. The morn
ing after pill: Yuzpe's method or a high dosage 
regimen. A study in a family planning clinic in 
Amsterdam. Huisarts Wet 1989; 32(8): 292-4. 
Over a one year period, information was col
lected on 1015 women requesting post-coital 
interception in a family planning clinic 
(Rutgersstichting) in Amsterdam. 71 percent 
received the low-dose one day pill (Yuzpe's 
method) and 28 percent received high dose estro
gen (5 milligram ethinylestradiol for 5 days). 
Women who had had an unprotected sexual 
intercourse in the middle of their menstrual cycle 
received the high dose medication significantly 
more often. Of the 474 women on whom infor
mation was available with respect to the occurr
ence of pregnancy, 6 became pregnant. In the 
low dose group the pregnancy rate was 1.1 
percent and in the high dose group 1.5 percent. 
Whether there is a significant difference in the 
effectiveness of the two methods can only be 
determined by a large-scale randomized study. 
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