
Werking of bijwerking 
bij anticonceptie?

Tussentijds bloedverlies; 
is de pil nog  
betrouwbaar?  

Waarom heb ik hoofd-
pijn tijdens de stopweek?  

Pil vergeten, wat nu?  

De pil en diarree of 
overgeven, wanneer is 
dat een probleem?  

 Wanneer kan ik  
weer starten met 
anticonceptie na een 
abortus of miskraam?

Jouw vragen over anticonceptie direct beantwoord!
Voor vragen over anticonceptie kan je altijd bij jouw Service Apotheek terecht. Maar soms zoek je het liever eerst even online op. 

Kijk hier of jouw vraag erbij staat. Neem anders contact op met jouw eigen Service Apotheekteam in de buurt. Stuur een e-mail 

of kom even langs, een afspraak is niet nodig. We helpen jou zoals jij dat wilt!

Meer weten over 
anticonceptie en  
de overgang?

Heb ik omdat ik de pil 
gebruik meer kans op  
een hart- en vaatziekte?  

Heb ik omdat ik de pil 
gebruik meer kans op 
kanker?

Op welke leeftijd  
kan ik stoppen met  
anticonceptie?

De pil bevalt niet, 
wat nu?  

Stop ik de pil in de koffer 
of in de handbagage 
bij een vliegreis? 

Hoe zit het met 
anticonceptie na 
een bevalling? 

Welke anticonceptie 
kies ik wanneer mijn 
gezin compleet is?

Praktische vragen over 
anticonceptie?

Welke anticonceptie- 
methoden zijn er? 

Vanaf wanneer is  
mijn anticonceptie 
betrouwbaar? 

Menstruatie uitstellen;  
hoe doe je dat? 

Maakt de  
anticonceptiepil dik?

Starten of net gestart 
met anticonceptie? 

Service: de pil zoals jij het wil
Je weet hoe belangrijk het is om niet mis te grijpen bij de pil. Maar soms lukt het toch niet om ‘m op 

tijd te bestellen. Wij maken het je graag makkelijker. Meld je je aan voor onze pil herhaalservice?  

Dan zorgen wij ervoor dat jij op tijd een nieuwe voorraad hebt. 

Laat ons weten hoe je het wilt! Afhalen in de kluis? Thuisbezorgd krijgen? Of toch liever naar de 

apotheek? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar jouw Service Apotheek in de buurt. Vermeld 

daarin je telefoonnummer zodat zij contact met jou op kunnen nemen om de details te bespreken.
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