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Betrouwbaar, gemakkelijk en  
weinig hormonen

NUVARING beschermt je op dezelfde manier tegen 
zwangerschap als de pil dat doet. In NUVARING zitten twee 
hormonen: progestageen en oestrogeen. NUVARING draag 
je 3 weken, tijdens deze 3 weken geeft de ring continu een 
lage hoeveelheid van deze hormonen af aan je lichaam. 
Deze lage dosering is voldoende om een eisprong te 
remmen. Als er geen eitje vrijkomt, kun je ook niet bevrucht 
worden en dus ook niet zwanger worden. Na 3 weken haal 
je je NUVARING uit en start je een stopweek van maximaal 
7 dagen waarin je je menstruatie krijgt. Ook tijdens de 
stopweek ben je beschermd tegen zwangerschap. Je kunt 
de stopweek incidenteel overslaan, door meteen een nieuwe 
ring in te brengen. En als je zwanger wilt worden, kun je de 
ring simpelweg verwijderen en snel weer vruchtbaar zijn.

NUVARING is een anticonceptiemethode die is ontworpen 
voor het gemak van zelf één keer per maand inbrengen. In 
tegenstelling tot de pil hoef je er dus niet meer elke dag aan 
te denken, erg prettig als je bijvoorbeeld een drukke agenda 
hebt. NUVARING is minstens net zo betrouwbaar als de pil. 
De goede betrouwbaarheid is mede te danken aan het feit 
dat je niet iedere dag aan je anticonceptie hoeft te denken.  
Er is dus minder kans om je anticonceptie te vergeten. 

Je plaatst NUVARING zelf in je vagina. De vagina is een 
ideale plek om anticonceptie toe te dienen. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat via de vagina de werkzame stoffen 
snel, gemakkelijk en vooral heel gelijkmatig in je bloed 
worden opgenomen. Dit heeft een aantal voordelen:
•  Een lage dosering hormonen: de anticonceptiering is de 

combinatiemethode met de laagste dosering van het 
hormoon oestrogeen

•  Een gelijkmatige hormoonafgifte: de anticonceptiering 
heeft daarom geen dagelijkse hormoonpieken zoals bij de 
pil wel het geval is

•  Een regelmatig menstruatiepatroon: met de ring kun je 
een regelmatig menstruatiepatroon verwachten.

•  Toediening onafhankelijk van het maag-darmkanaal: de 
werking van de ring blijft daarom betrouwbaar na braken 
of diarree

Inbrengen gaat net zo makkelijk als het inbrengen van een 
tampon. Eenmaal geplaatst, vormt de ring zich moeiteloos 
volgens de contouren van de vaginale wand. Op deze 
manier heb je een comfortabele ligging van de ring maar 
ook maximaal contact met de vaginale wand. De ring is 
gemaakt van zacht, flexibel materiaal. Het ontwerp van de 
ring bevordert dat de ring er niet kan uitvallen, je de ring 
niet zult voelen en de ring je optimale bescherming biedt. 

Met de maandelijkse ring profiteer je van het gemak dat je 
niet elke dag aan je anticonceptie hoeft te denken. Ook is 
er geen ingreep van de arts nodig want je kunt de ring elke 
maand zelf plaatsen. Je behoudt daarmee ook de controle 
over je menstruatiecyclus.  Dankzij die controle kun je 
met de anticonceptiering je menstruatie (stopweek) ook 
overslaan, uitstellen of verschuiven.

Omdat je NUVARING gebruikt, kun je gebruik maken van 
een service die zorgt dat je een herinnering krijgt wanneer 
je NUVARING opnieuw moet inbrengen of verwijderen. 
Deze kun je downloaden op www.nuvaring.nl. Je kunt op 
deze website inloggen met het RVG-nummer die op de 
verpakking van NUVARING vermeld staat. 
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Beginnen met NUVARING

Je kunt NUVARING gemakkelijk zelf inbrengen en je draagt 
de ring 3 weken onafgebroken. In deze tijd geeft NUVARING 
via je vagina elke dag een klein beetje hormonen aan je 
lichaam af om een zwangerschap te voorkomen.  
 
Na deze 3 weken verwijder je de ring en volgt een ringvrije 
week waarin je ongesteld wordt. Daarna breng je weer een 
nieuwe NUVARING in en begint de cyclus van voren af aan.  
 
Met NUVARING is het mogelijk incidenteel je menstruatie 
te verschuiven. Om de maandelijkse bloeding uit te stellen, 
moet je direct na het verwijderen van de gebruikte ring een 
nieuwe ring inbrengen. Je slaat de ringvrije week dus over.  
 

Let op: de stopweek mag niet langer duren dan 7 dagen.

Hieronder wordt in drie stappen uitgelegd hoe je kunt 
starten met NUVARING. 

STAP 1: Hoe stap je van je huidige anticonceptie methode 
over op NUVARING?

Op welk moment je begint met je eerste NUVARING  
hangt af van je huidige anticonceptiegebruik. Lees 
hieronder wanneer jij het beste kunt starten met het 
gebruik van NUVARING. 

Je hebt de afgelopen periode geen anticonceptie met 
hormonen gebruikt
In dit geval moet je wachten tot je eerstvolgende menstruatie. 
Je brengt NUVARING in op de eerste dag van je menstruatie. 
Je bent dan meteen beschermd. Je kunt ook op de tweede 
tot vijfde dag van je menstruatie beginnen. Dan ben je niet 
meteen beschermd en moet je de eerste 7 dagen aanvullende 
anticonceptie (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. 

Goed om te weten: als je op de eerste dag van je 
menstruatie start, zal je eerste cyclus hierdoor één week 
verschuiven. Dit heeft geen effect op de betrouwbaarheid 
van de ring, ook dan ben je goed beschermd tegen 
zwangerschap.

Je hebt de afgelopen periode de combinatiepil gebruikt
Als je de combinatiepil hebt gebruikt (dit is de pil met de 
hormonen oestrogeen én progestageen), heb je de keuze 
uit twee opties:

Optie 1: 
Je kunt NUVARING inbrengen tijdens de stopweek 
of uiterlijk op de dag dat je normaal met een nieuwe 
pilstrip zou beginnen. NUVARING biedt dan onmiddellijk 
bescherming tegen zwangerschap en je hoeft geen 
aanvullende maatregelen te nemen.

Optie 2: 
Wanneer je de pil volledig volgens de voorschriften hebt 
gebruikt en je bent er zeker van dat je niet zwanger bent, 
kun je op elk gewenst moment stoppen met het nemen 
van de pil en meteen overschakelen op het gebruik van 
NUVARING. Je brengt NUVARING binnen 24 uur na het 
slikken van de laatste pil in. Ook dan ben je meteen goed 
beschermd tegen zwangerschap. 

Je hebt de afgelopen periode de pil zonder  
oestrogeen gebruikt
Je kunt op elke willekeurige dag stoppen en de dag erna 
met NUVARING beginnen. Je bent niet meteen beschermd 
tegen zwangerschap. Gebruik daarom de eerste 7 dagen 
dat je NUVARING draagt aanvullende anticonceptie, zoals 
een condoom.

Je hebt de afgelopen periode een prikpil, hormoonspiraal 
of anticonceptiestaafje gebruikt
Begin met NUVARING wanneer je anders je volgende 
injectie zou krijgen of op de dag waarop het 
hormoonspiraal of anticonceptiestaafje wordt verwijderd. 
Je bent niet meteen beschermd tegen zwangerschap. 
Gebruik daarom de eerste 7 dagen dat je NUVARING draagt 
aanvullende anticonceptie, zoals een condoom. 

3 weken 
gebruik

 1 ringvrije 
week

IN: 
woensdag

22:00

UIT: 
woensdag

± 22:00

IN: 
woensdag

± 22:00
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Je bent net bevallen
Geef je geen borstvoeding, dan wordt aangeraden om te 
starten tussen de 21e en 28e dag na de bevalling. Wanneer 
je later start wordt geadviseerd om de eerste 7 dagen 
een condoom te gebruiken. Wanneer je al gemeenschap 
hebt gehad, moet een zwangerschap worden uitgesloten 
voordat je kunt starten met je anticonceptie of je moet 
wachten op de eerste menstruatie. 

Het gebruik van NUVARING wordt in het algemeen niet 
aangeraden zolang je borstvoeding geeft. Als je wel 
borstvoeding geeft, wordt aanbevolen om te kiezen  
voor een anticonceptiemethode zonder oestrogeen.  
Lees meer over anticonceptie na de bevalling op  
www.anticonceptie.nl/na-de-bevalling.

Je hebt net een abortus gehad
Na een abortus in het eerste trimester:
Je kunt direct beginnen met NUVARING, in dit geval  
hoef je geen aanvullende anticonceptieve maatregelen  
te nemen. Als onmiddellijk starten niet wenselijk is, start 
dan op de eerste dag van je menstruatie (zie het kopje  
‘je hebt de afgelopen periode geen hormonale 
anticonceptie gebruikt’). Let wel op dat je in de tussentijd 
een andere anticonceptiemethode gebruikt om 
zwangerschap te voorkomen. 

Na een abortus in het tweede trimester:
Aangeraden wordt om te starten tijdens de vierde week na 
een tweede trimester abortus. Als je later begint, dan wordt 
aangeraden om tijdens de eerste 7 dagen aanvullend een 
barrièremiddel te gebruiken (zoals een condoom). Mocht 
in deze situatie inmiddels geslachtsgemeenschap hebben 
plaatsgevonden, dan moet eerst een eventuele zwangerschap 
worden uitgesloten of moet de eerste menstruatie worden 
afgewacht voordat je met NUVARING begint.

STAP 2: Wanneer en hoe breng ik NUVARING in?

Je kunt NUVARING op elk moment van de dag inbrengen.
Het inbrengen is net zo gemakkelijk als bij een tampon. Zo’n 
95% van de vrouwen die NUVARING gebruikt, vindt dit dan 
ook gemakkelijk om te doen. Je kunt NUVARING inbrengen 
in de houding die jij het prettigst vindt. Staand, met één 
voet op het toilet of een krukje, of juist in een hurkende of 
liggende houding. Welke houding je ook kiest, de manier 
van inbrengen is altijd hetzelfde. Voor de werking maakt 
de exacte positie van NUVARING in je vagina niet uit. Toch 
is het ’t beste om de ring zo hoog mogelijk in te brengen, 
omdat het bovenste deel van je vagina minder gevoelig is 
dan het onderste deel en de ring hier comfortabel zit. De 
spieren in het onderste deel van je vagina zorgen er voor 
dat de ring blijft zitten tot je deze zelf verwijdert. 

1.   Haal NuvaRing uit 
de folieverpakking

2.   Druk de ring samen  
tussen duim en wijsvinger

3.   Kies een prettige 
houding om de ring in 
te brengen

4.   Breng de gevouwen 
ring in de vagina

5.   Duw de ring door tot 
deze prettig zit (net als 
bij een tampon) 

6.   De precieze positie 
van NUVARING is niet 
belangrijk voor een 
betrouwbare werking
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STAP 3: Wanneer en hoe verwijder je NUVARING?

Let op: de stopweek mag niet langer duren dan 7 dagen.

Je moet NUVARING 3 weken na het inbrengen verwijderen. 
Dit doe je op dezelfde dag van de week als waarop hij werd 
ingebracht en op ongeveer hetzelfde tijdstip. Als je de ring 
bijvoorbeeld om 22:00 uur ’s avonds op woensdag hebt 
ingebracht, dan verwijder je deze drie weken later ook op 
woensdag om ongeveer 22:00 uur ‘s avonds. 

Het verwijderen van NUVARING is heel eenvoudig: 
Haak met je wijsvinger onder de rand en pak de ring 
vervolgens met wijs- en middelvinger vast. Dit kun je 
staand doen. Plaats dan een voet op het toilet of een stoel. 
Je kunt de ring ook hurkend of liggend verwijderen.  
In een van deze posities kun je de ring gemakkelijk uit  
je vagina halen. 

Je menstruatie begint over het algemeen 
twee of drie dagen na het verwijderen 
van de ring. Om een betrouwbare 
anticonceptie te waarborgen moet je 
één week na het verwijderen van de 
laatste ring een nieuwe ring inbrengen. 
Het kan gebeuren dat je menstruatie op dit 
tijdstip nog niet helemaal voorbij is. Handig om te weten is 
dan dat je ook tijdens het gebruik van NUVARING gewoon 
tampons kunt gebruiken.

Op www.nuvaring.nl vind je een video over het inbrengen 
en verwijderen van NUVARING. Als gebruikster kun je er 
inloggen met het RVG-nummer die op de verpakking van 
NUVARING vermeld staat. 

Veelgestelde vragen over NUVARING

Hoe betrouwbaar is NUVARING?
NUVARING is minstens net zo betrouwbaar als de pil, 
bij correct gebruik volgens de bijsluiter. De goede 
betrouwbaarheid is mede te danken aan het feit dat je niet 
iedere dag aan je anticonceptie hoeft te denken. Er is dus 
minder kans om je anticonceptie te vergeten. 

Beschermt NUVARING mij ook in de stopweek  
tegen zwangerschap?
Een NUVARING biedt je een maand lang bescherming tegen 
zwangerschap, zowel gedurende de drie weken dat je de 
ring draagt als in je ringvrije stopweek.

Werkt NUVARING nog als ik heb overgegeven of  
diarree heb?
Ja, NUVARING blijft betrouwbaar bij diarree of overgeven. 
Bij NUVARING worden de hormonen namelijk niet via het 
maag-darmkanaal maar rechtstreeks via de vaginawand 
door het lichaam opgenomen. 

Kan ik NUVARING voelen tijdens het gebruik?
De overgrote meerderheid van de vrouwen die NUVARING 
gebruikt (96%), voelt de ring na het inbrengen niet. Dankzij 
het ontwerp van de ring vormt deze zich moeiteloos naar 
de contouren van de vaginale wand wat zorgt voor een 
comfortabele ligging. Desondanks kan het gebeuren dat je 
in het begin aan NUVARING moet wennen en dat je het idee 
hebt dat je de ring wél voelt zitten. Het kan dan helpen om 
de ring met je vinger wat hoger in je vagina te duwen waar 
deze comfortabeler zit en niet meer te voelen is. 

Hoe zou NUVARING eruit moeten zien?
NUVARING is een buigzame, doorzichtige, kleurloze tot 
bijna kleurloze ring met een diameter van 54mm. Elke 
ring is verpakt in een hersluitbaar sachet, gemaakt van 
aluminiumfolie. De sachets zijn verpakt in een kartonnen 
doosje samen met de bijsluiter. In een doosje zitten 3 ringen.

Het uiterlijk van de ringen kan enigszins variëren van 
kleurloos tot bijna kleurloos. Het kan daardoor zijn dat het 
uiterlijk af en toe iets matter is. 

3 weken 
gebruik

 1 ringvrije 
week

IN: 
woensdag

22:00

UIT: 
woensdag

± 22:00

IN: 
woensdag

± 22:00
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NUVARING heeft een lasnaad, deze is meestal transparanter 
dan de rest van de ring en kan mogelijk een klein knikje 
hebben. Dit heeft geen negatief effect op de werking  
of betrouwbaarheid. 

Moet ik tussentijds controleren of de ring op z’n 
plaats zit? 
Als je NUVARING hebt ingebracht (duw de ring zo hoog 
mogelijk in je vagina totdat de ring comfortabel zit), hoef je 
3 weken lang niets te doen. Desondanks vinden sommige 
vrouwen het in het begin geruststellend om af en toe te 
controleren of de ring nog aanwezig is. Dat is natuurlijk 
geen probleem.

Kan de ring in mijn lichaam zoekraken?
Nee, dat kan niet. De ronde vorm en de buigzaamheid 
zorgen ervoor dat NUVARING goed in de vagina past 
en blijft zitten. NUVARING kan niet in de baarmoeder 
terechtkomen omdat de opening van de baarmoeder 
daarvoor veel te klein is.

Kan ik of mijn partner de ring voelen tijdens het vrijen?
De meeste vrouwen (80%) merken tijdens het vrijen niets 
van NUVARING. Van hun partners merkt ook de ruime 
meerderheid (70%) niets van NUVARING. Wanneer de ring 
wel gevoeld wordt, wordt dit in de meeste gevallen niet als 
een bezwaar gezien. 

Ik heb het gevoel dat mijn NUVARING zakt. Wat te doen? 
NUVARING zit het prettigst als deze zo hoog mogelijk is 
ingebracht. Wanneer je het idee hebt dat de ring naar 
beneden zakt, is het advies om de ring voorzichtig met 
een vinger iets hoger in de vagina te duwen. In de meeste 
gevallen zal de ring goed op zijn plek blijven zodra deze 
hoog genoeg in de vagina is ingebracht. 

De meeste vrouwen ervaren deze klacht in de begin -
periode van het gebruik. Mocht het zakken van de ring na 
de eerste weken niet verdwijnen dan is het advies om je  
arts te raadplegen. 

Heeft NUVARING bijwerkingen?
Zoals alle geneesmiddelen kan NUVARING bijwerkingen 
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
Bijwerkingen die in het onderzoeksprogramma het meest 
frequent (door 5-6% van de vrouwen) zijn gerapporteerd 
zijn hoofdpijn, vaginale infecties en vaginale afscheiding. 
Raadpleeg de bijsluiter van NUVARING voor een volledig 
overzicht van de bijwerkingen. 

Heeft NUVARING effect op mijn libido?
Verminderde zin om te vrijen kan bij alle hormonale 
anticonceptiemethoden optreden en dus ook 
bij NUVARING. Echter, onderzoek wijst uit dat 
gebruiksters van NUVARING in vergelijking met andere 
anticonceptiemiddelen zelden een verminderd libido 
melden. Het advies is in ieder geval om je lichaam 
de tijd te gunnen om te wennen aan je nieuwe 
anticonceptiemethode. 

Hoe zit het met NUVARING en acne?
In NUVARING zit het progestageen hormoon genaamd 
‘etonogestrel’. Etonogestrel heeft een anti-androgene 
werking, wat betekent dat het mogelijk klachten van acne 
en een vette huid kan verminderen. 

Kan ik met NUVARING mijn menstruatie overslaan? 
Ja, dat kan. Net als met de pil heb je met NUVARING 
controle over je menstruatie. Je kunt een menstruatie 
incidenteel overslaan door onmiddellijk na het verwijderen 
van een oude ring een nieuwe in te brengen. Je hebt dan 
dus geen ringvrije week van 7 dagen. De tweede ring kun 
je gedurende de volgende 3 weken gebruiken. Daarna 
verwijder je de ring en heb je alsnog een ringvrije week.  
De volgende ring breng je volgens schema een week later in. 

Kan ik mijn menstruatie verschuiven of uitstellen?
Ja, dat kan. Wil je je menstruatie verschuiven, dan kun je  
de stopweek verkorten. Je begint dan dus eerder met  
een nieuwe ring. Let op dat je de stopweek nooit langer  
dan 7 dagen maakt, je bent dan niet meer beschermd  
tegen zwangerschap. 
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Na het inbrengen van de 1e NUVARING op de 1e dag van 
de menstruatie stopt de bloeding. Wat nu?   
Tijdens de eerste maanden van het gebruik van NUVARING 
kan het bloedverlies onregelmatig zijn. Dit kan ook 
betekenen dat je menstruatie niet doorzet na inbrengen. 
Zolang je NUVARING goed gebruikt, heeft dit geen effect 
op de bescherming tegen zwangerschap.

Ik twijfel of ik wel op de 1e dag van de menstruatie ben 
begonnen met NUVARING, wat nu?
Als je twijfelt of je wel op het juiste moment bent begonnen 
met NUVARING, gebruik dan voor de zekerheid de eerste  
7 dagen ook een condoom. Na 7 dagen ben je in ieder geval 
goed beschermd tegen zwangerschap.

Kan ik ook tampons gebruiken terwijl ik  
NUVARING gebruik?
Ja, tijdens het gebruik van NUVARING kun je tampons 
gebruiken. Pas op dat je bij het verwijderen van een 
tampon niet gelijktijdig de ring verwijdert. Als dit toch 
gebeurt, spoel de ring dan af met koud tot handwarm water 
en breng hem direct weer in.

Mag ik nog wel een vaginale douche gebruiken?
Ja, het gebruik van wasemulsies, vaginale douches of gels 
(onder andere: Lactacyd, Biodermal, Intiem, Revamil Fem, 
Gynofit waslotion of Bioclin Multi-gyn) beïnvloedt de 
werking van NUVARING niet. Je kunt NUVARING laten zitten, 
maar let wel op dat bij gebruik van de applicator van de 
vaginale douche, de NUVARING niet per ongeluk mee naar 
buiten komt.

Mag ik NUVARING afspoelen met water?
Ja, NUVARING mag afgespoeld worden met (lauwwarm) 
water. Water heeft geen invloed op de betrouwbaarheid 
van de ring. NUVARING mag niet voor langere tijd in 
bijvoorbeeld een badje water bewaard worden.

Kan ik met NUVARING nog wel zwemmen, in bad of naar 
de sauna?
Ja, NUVARING kun je inhouden tijdens het zwemmen, in 
bad of in de sauna. 

Ik gebruik een antibioticum, is NUVARING  
nog betrouwbaar?
Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van twee veel 
gebruikte antibiotica (amoxicilline en doxycycline) geen 
negatief effect heeft op de betrouwbaarheid van NUVARING. 
Dit betekent dat je tijdens het gebruik van NUVARING en 
één van deze antibiotica geen aanvullende anticonceptie, 
zoals een condoom, hoeft te gebruiken. NUVARING blijft 
betrouwbaar. Als je een ander antibioticum gebruikt dan 
amoxicilline of doxycycline, moet je wel een barrièremethode 
gebruiken tot 7 dagen na het beëindigen van de behandeling. 
Als de gelijktijdige behandeling langer dan de ringcyclus van 
3 weken duurt, dien je de volgende ring zonder toepassing 
van de ringvrije periode in te brengen.

Hoe zit het eigenlijk met NUVARING en veilig vrijen?
NUVARING is betrouwbaar in het voorkomen van 
zwangerschap. Net als de gewone pil, beschermt 
ook NUVARING niet tegen seksueel overdraagbare 
aandoeningen (SOA’s). Alleen een condoom kan tegen  
deze aandoeningen beschermen.

Wanneer stop ik met NUVARING?
Je kunt met NUVARING  stoppen wanneer je maar wilt. Als 
je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies 
over andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je 
kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts met 
behulp van de website www.anticonceptie.nl. Als je stopt 
omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen 
aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke 
menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting 
te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de 
bevalling zal plaatsvinden.

Kan ik weer zwanger worden als ik stop met NUVARING?
Nadat je bent gestopt met NUVARING kun je snel weer 
zwanger worden.

Hoe onthoud ik wanneer ik de ring moet inbrengen  
of verwijderen?
Op www.nuvaring.nl vind je diverse services. Bij elke 
NUVARING-verpakking ontvang je bovendien kleine stickers 
die je in je agenda of op je kalender kunt plakken. 
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Voor overige veelgestelde  
vragen over NUVARING surf je naar 
www.nuvaring.nl 

Als gebruikster kun je daar inloggen met het RVG-nummer  
die op de verpakking vermeld staat. Op deze website  
vind je nog veel meer antwoorden op veelgestelde vragen 
over NUVARING.

www.nuvaring.nl een website met 
handige services voor jou

Omdat je NUVARING gebruikt, krijg je toegang tot  
www.nuvaring.nl. Op deze website vind je veel informatie 
en diverse services die handig kunnen zijn bij het gebruik 
van NUVARING. Wil je gebruik maken van de gratis  
toegang tot deze informatie en services, surf dan nu  
naar www.nuvaring.nl en log in met het RVG-nummer die 
op de verpakking van NUVARING vermeld staat.
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Notities
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