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Welkom
► Welkom bij de klinische informatie en opleidingsworkshop voor 

IMPLANON NXT™ (etonogestrel implantaat). Deze workshop geeft 
u een inleiding tot IMPLANON NXT. 

► MSD beveelt aan dat alle zorgverleners die IMPLANON NXT gaan 
inbrengen, worden opgeleid. Zoals met alle medische 
apparatuur, betekent opleiding niet dat elke individuele 
ingeschreven zorgverlener bekwaam is om de procedures voor 
het inbrengen en verwijderen van een implantaat uit te voeren. 
Elke zorgverlener moet voor zichzelf uitmaken of hij/zij bekwaam is, 
voorafgaand aan het uitvoeren van een inbreng- of 
verwijderingsprocedure.

► MSD beveelt eveneens aan dat u samen met de betreffende 
beroepsvereniging en verzekeraar controleert of er aan bepaalde 
vereisten moet worden voldaan, voordat u IMPLANON NXT 
inbrengt of verwijdert.
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Agenda
► Klinische informatie
► Voorlichting
► Procedure voor het inbrengen en oefening
► Lokalisatie voor verwijdering
► Verwijderingsprocedure en oefening opnieuw inbrengen
► Conclusie
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Belangrijke informatie
► Het volgen van deze opleiding vervangt niet de noodzaak tot 

het raadplegen van de door de overheid goedgekeurde 
voorschrijvingsinformatie met betrekking tot het inbrengen, 
verwijderen en vervangen, of andere informatie over IMPLANON 
NXT™ (etonogestrel implantaat)

► Dit voorlichtingsmateriaal wordt geleverd met het doel de 
zorgverleners in landen buiten de Verenigde Staten bij te staan 
bij de opleiding over het inbrengen en verwijderen van 
IMPLANON NXT. Zij vervangen in geen enkel geval een 
herziening van de voorschrijvingsinformatie, die u moet 
bestuderen voorafgaand aan het inbrengen of verwijderen van 
het product
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IMPLANON NXT™

(etonogestrel implantaat)
► Subdermaal, langdurig werkend hormonaal 

voorbehoedsmiddel dat tot drie jaar lang tegen zwangerschap 
beschermt 

► Implantaat met alleen progestageen, geleverd in een 
wegwerpapplicator 

► IMPLANON NXT is radiopaak en vergelijkbaar met IMPLANON™ 

(etonogestrel implantaat)
► Klinisch onderzoek met IMPLANON in 17 landen, waaronder de 

Verenigde Staten 
► Klinisch onderzoek met IMPLANON NXT in 6 landen

ESF-08826
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Implantaat

4 cm

Kern:
• Ethyleenvinylacetaatcopolymeer
• Bariumsulfaat (15 mg) 
• Magnesiumstearaat (0,1 mg)

2 mm

Afgifteregelend membraan: (0,06 mm)
100% EVA
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Applicator voor IMPLANON NXT™

(etonogestrel implantaat)
► Voorverpakt, steriele applicator
► Wegwerpinstrument voor eenmalig gebruik
► Moet worden gebruikt in overeenstemming met de instructies 

voor inbrenging, door zorgverleners die bevoegd zijn voor het 
uitvoeren van deze procedures

► Inbrengers vertrouwd met de applicator voor IMPLANON™

(etonogestrel implantaat) moeten zich vertrouwd maken met 
de applicator voor IMPLANON NXT
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Werkzaamheid 
► IMPLANON™ (etonogestrel implantaat) is meer dan 99% werkzaam1

– De contraceptieve werking van IMPLANON NXT™ (etonogestrel 
implantaat) heeft te maken met de plasmaniveaus van 
etonogestrel die omgekeerd evenredig zijn met het 
lichaamsgewicht en afnemen in de tijd na inbrenging. 
De klinische ervaring bij zwaardere vrouwen in het derde 
gebruiksjaar is beperkt. Het kan niet worden uitgesloten dat de 
contraceptieve werking bij deze vrouwen tijdens het derde 
gebruiksjaar lager ligt dan bij vrouwen met een normaal gewicht. 
Zorgverleners moeten daarom een eerdere vervanging van het 
implantaat bij zwaardere vrouwen overwegen

► Geneesmiddelen die de werkzaamheid van orale contraceptiva doen 
afnemen, verminderen eveneens de werkzaamheid van IMPLANON 
NXT

1. Graesslin O et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(S1):4–12.
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Werkingsmechanismen
► Ovulatieremming
► Wijzigingen in de viscositeit van het baarmoederslijmvies
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Farmacokinetica

► Etonogestrel wordt na inbrenging snel opgenomen in de 
bloedsomloop

► Ovulatieremmende concentraties worden bereikt na 1 dag
► Maximale serumconcentraties Dag 1 tot 13: 472 tot 

1.270 pg/ml
► De afgiftesnelheid van het implantaat neemt in de loop der 

tijd af
– Einde jaar 1: ~200 pg/ml
– Einde jaar 3: ~156 pg/ml 
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Botmineraaldichtheid en 
estradiolconcentratie1

1. Beerthuizen R et al. Hum Reprod. 2000;15(1):118–122.
Beerthuizen R et al. Bone mineral density (BMD) during long-term use of the progestagen contraceptive implant IMPLANON compared to a non-
hormonal method of contraception. Hum Reprod. 2000;15(1):118–122 voor aanvullende informatie. Dit is een prospectieve, vergelijkende studie 
van een voorbehoedsmiddel met alleen progestageen en een niet-hormonaal IUD voor de duur van 2 jaar, met een wijziging in de z-score van 
BMD als primair resultaat bij de laatste meting. Estradiol en gewicht werden gemeten als secundaire parameters voor analyse met betrekking 
tot de botmineraaldichtheid. 

► Tijdens een vergelijkende studie bij gebruikers van IMPLANON™

(etonogestrel implantaat) (n=44) in vergelijking met een niet-
hormonaal spiraaltje (IUD) (n=29), bleef de botdichtheid 
ongewijzigd gedurende 2 jaar met een niet-detecteerbaar 
verschil tussen de 2 groepen (P>0,05)

1
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Botmineraaldichtheid en 
estradiolconcentratie1 (vervolg)

1. Beerthuizen R et al. Hum Reprod. 2000;15(1):118–122.

Dit is een prospectieve, vergelijkende studie van een voorbehoedsmiddel met alleen progestageen en een niet hormonaal IUD voor de 
duur van 2 jaar, met een wijziging in de z-score van botmineraaldichtheid (BMD) bij de laatste meting als primair resultaat.  Estradiol en 
gewicht werden gemeten als secundaire parameters voor analyse met betrekking tot de botmineraaldichtheid.

• De gemiddelde 
estradiolconcentraties bleven boven 
het niveau dat werd opgemerkt in 
de vroegere tot folliculaire fase. 
Ovariële functie werd niet volledig 
onderdrukt door IMPLANON.

• Er werd geen relatie gevonden 
tussen de estradiolconcentratie en 
de botdichtheid in deze studie

ESF-08826
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Bloedingpatronen – Opzet van het 
onderzoek1

► Opzet van het onderzoek: Gegevens van 11 klinische onderzoeken die werden 
uitgevoerd in diverse landen 
(n=923, 18 tot 40 jaar oud). Alle klinische onderzoeken hadden een open label-
opzet en waren niet-vergelijkend of vergelijkend. De meeste onderzoeken 
duurden minstens 2 jaar en hadden een driemaandelijks bezoeksschema tot 3 
maanden na de verwijdering van het implantaat. Alle proefpersonen noteerden 
bloedinggegevens tijdens de 90 dagen durende referentieperiodes

► Belangrijke definities die tijdens het onderzoek werden gebruikt:
– Een bloedingsdag werd gedefinieerd als elke dag met vaginale 

bloedafscheiding, waarvoor meer dan 1 maandverband of tampon per 
dag nodig was

– Een dag met spotting werd gedefinieerd als elke dag met vaginale 
bloedafscheiding, waarvoor maximaal 1 maandverband of tampon per 
dag nodig was

– Een bloedingsvrije dag werd gedefinieerd als een dag waarop geen 
bloeding of spotting in het dagboek werd genoteerd

1. Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(suppl 1):13–28.
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Bloedingspatronen
► Tijdens het gebruik van IMPLANON NXT™ (etonogestrel implantaat), zal het 

bloedingspatroon van vrouwen mogelijk veranderen
► De veranderingen kunnen betrekking hebben op de frequentie (afwezig, 

minder, frequenter of continu), de intensiteit (verminderd of toegenomen) 
of de duur 

► Het bloedingspatroon tijdens de eerste 3 maanden is bij de meeste 
vrouwen algemeen voorspellend voor toekomstige bloedingspatronen 

► Bij ongeveer 1 op de 5 vrouwen kwam amenorroe voor. Een andere 
groep van 
1 op de 5 vrouwen had frequente en/of langdurigere bloedingen

► Informatie, begeleiding en het gebruik van een bloedingsdagboek kan 
de aanvaarding van een bloedingspatroon vergemakkelijken

► Beoordeling van de vaginale bloeding of de afwezigheid daarvan kan 
nodig zijn om op een ad-hocbasis gynaecologische pathologie of 
zwangerschap uit te sluiten

ESF-08826
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Bloeding/Spotting (B/S) tijdens het gebruik van 
IMPLANON NXT™ (etonogestrel implantaat)1

Per referentieperiode van 90 dagen voor alle deelnemers 

Gemiddeld B/S-dagen 17,7

Gemiddeld B/S-episoden 2,4
Opzet van het onderzoek: Gegevens uit 11 klinische onderzoeken, uitgevoerd in diverse landen (n=923, 18 tot 40 jaar oud). 
Alle klinische onderzoeken hadden een open-labelopzet en waren niet-vergelijkend of vergelijkend, met ofwel  Norplant of 
een spiraal zonder geneesmiddel. De meeste klinische onderzoeken duurden minstens 2 jaar, hadden een contraceptieve 
werkzaamheid en bloedingen als resultaatmeting, en hadden een driemaandelijks bezoeksschema tot 3 maanden na 
verwijdering van het implantaat. Alle proefpersonen noteerden bloedingsgegevens tijdens de referentieperiodes van 90 
dagen.
Referentieperiode van 90 dagen – Zoals opgelegd door voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), deelde 
de analyse van de referentieperiode van de studie de bloedingsinformatie van de proefpersoon op in segmenten van 90 
dagen. Elk segment vertegenwoordigde een referentieperiode, waarbij de dag van inbrenging van het implantaat gold als 
de eerste dag van de eerste referentieperiode.
B/S-dag = elke dag met vaginale bloeding waarvoor ≥1 maandverband of tampon nodig was.
B/S-episode = een of meer opeenvolgende dagen met bloeding/spotting.
Referentieperioden 2 tot 6.
Aantal vrouwen = 780.

1. Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(suppl 1):13–28.
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Dysmenorroe1

► Bij de baseline meldden 315 van 647 vrouwen milde, ernstige of 
zeer ernstige dysmenorroe (48,7%)

► Tijdens het gebruik van IMPLANON™ (etonogestrel implantaat), 
meldde 77% dat de symptomen verdwenen, en 6% meldde 
daling van de ernst

► Dysmenorroe ontwikkelde zich of werd ernstiger bij 5,5% van de 
vrouwen en werd in klinische onderzoeken gemeld als een 
veelvoorkomende (>1% en <10%) bijwerking

Mansour Onderzoeksopzet: Gegevens uit 11 klinische onderzoeken, uitgevoerd in diverse landen (n=923, 18 tot 40 jaar oud). Alle 
klinische onderzoeken hadden een open-labelopzet en waren niet-vergelijkend of vergelijkend, met ofwel  Norplant of een spiraal 
zonder geneesmiddel. De meeste klinische onderzoeken duurden minstens 2 jaar, hadden een contraceptieve werkzaamheid en 
bloedingen als resultaatmeting, en hadden een driemaandelijks bezoeksschema tot 3 maanden na verwijdering van het implantaat.
Alle proefpersonen noteerden bloedingsgegevens tijdens de referentieperiodes van 90 dagen.1

1. Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(suppl 1):13–28.
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► Tijdens de klinische onderzoeken naar IMPLANON™ (etonogestrel 
implantaat) waarbij 942 vrouwen betrokken waren, waren bijwerkingen 
de meest voorkomende reden om de behandeling stop te zetten

Ongewenste reacties die tot het stopzetten 
van de behandeling hebben geleid1

Reden voor stopzetting
Alle onderzoeken

(n=942)
Bijwerkingen 13,9%

Onregelmatige bloedingen 10,4%

Zwangerschapsvoornemen 4,1%

Andere redenen 3,5%

Verloren gegaan voor follow-up 2,4%

Amenorroe 0,7%

Onderzoeksopzet: geïntegreerde veiligheidsanalyse gebaseerd op 11 internationale onderzoeken (n=942) bij vrouwen die 
IMPLANON gebruikten tijdens 24.679 cycli gedurende 1 tot 5 jaar.
1. Blumenthal PD et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(Suppl 1):29–36.

ESF-08826
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Bijwerkingen1

► Andere ongewenste reacties bij ten minste 5% van de proefpersonen tijdens 
klinisch onderzoek naar niet-radiopaak etonogestrel implantaat worden hierna 
vermeld:

Bijwerking Alle onderzoeken 
(n=942) Bijwerking Alle onderzoeken 

(n=942)
Hoofdpijn 24,7% Duizeligheid 7,2%

Vaginitis 14,4% Dysmenorroe 7,2%

Gewichtstoename 13,4% Rugpijn 6,8%

Acne 13,1% Emotionele labiliteit 6,4%

Pijn in de borsten 12,8% Misselijkheid 6,2%

Infectie van de 
bovenste luchtwegen 12,6% Pijn 5,6%

Buikpijn 10,9% Sinusitis 5,6%

Keelontsteking 10,5% Nervositeit 5,6%

Leukorroe 9,6% Depressie 5,5%

Griepachtige 
symptomen 7,6% Pijn op de plaats van 

inbrenging 5,2%

Veelvoorkomende reacties, bij ≥5% van de proefpersonen in 
klinische onderzoeken met het niet-radiopaak etonogestrel implantaat (IMPLANON™ [etonogestrel 

implantaat])

1. Blumenthal PD et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(Suppl 1):29–36.
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20

Complicaties bij het inbrengen 
en verwijderen
► Inbrenging of verwijdering van het implantaat kan kneuzing, 

lichte lokale irritatie, pijn of jeuk veroorzaken
► Er kan fibrose optreden op de plaats van het implantaat, er kan 

een litteken of een abces ontstaan
► Er kunnen zich paresthesie of paresthesie-achtige incidenten 

voordoen
► Er zijn gevallen gemeld van migratie van het implantaat in de 

arm vanaf de plaats van de inbrenging, mogelijk als gevolg van 
een diepe insertie of externe krachten (bijv. behandeling van 
het implantaat of contactsporten)

► Er werden eveneens zeldzame meldingen ontvangen over 
migratie van de implantaten naar bloedvaten in de arm en de 
longslagader als gevolg van diepe of intravasculaire insertie

ESF-08826
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Complicaties bij het inbrengen 
en verwijderen (vervolg)
► In gevallen waarin het implantaat zich heeft verplaatst binnen 

de arm vanuit de inbrengplaats, kan de lokalisatie van het 
implantaat moeilijk zijn. Een kleine chirurgische ingreep met een 
grotere incisie of een chirurgische ingreep in de operatiezaal kan 
dan nodig zijn

► In gevallen waarin het implantaat zich heeft verplaatst naar de 
longslagader kan een endovasculaire of chirurgische ingreep 
nodig zijn voor verwijdering

► Indien het implantaat niet kan worden gepalpeerd, moet het 
eerst worden gelokaliseerd. Verwijdering wordt dan aanbevolen 
zodra dit medisch verantwoord is

► Indien het implantaat niet is verwijderd, kunnen anticonceptie 
en het risico op progestageen-gerelateerde ongewenste 
effecten langer dan de door de vrouw gewenste tijd voortduren

ESF-08826



22

Gebruik tijdens borstvoeding
► Er worden kleine hoeveelheden etonogestrel afgescheiden in de 

moedermelk (~ 0,2% van de geschatte absolute dagelijkse dosis van 
de moeder)

► Vergelijkend onderzoek: Cu-IUD (n=33) vergeleken met IMPLANON™

(etonogestrel implantaat) (n=38), zuigelingen opgevolgd tot 36 
maanden:
– Geen invloed waargenomen op de kwaliteit (proteïne, lactose of 

vetconcentratie) of kwantiteit van de melk
– Geen verschil tussen IMPLANON en IUD wat betreft de groeifase en 

ontwikkeling van de zuigeling 
► Zie voor aanvullende informatie over borstvoeding de goedgekeurde 

productinformatie

IUD = spiraaltje.
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Contra-indicaties 
► Bekende of vermoede zwangerschap
► Actieve veneuze trombo-embolische aandoening
► Bekende of vermoede maligniteiten die gevoelig zijn voor 

geslachtssteroïden
► Aanwezigheid of voorgeschiedenis van levertumoren (goed-

of kwaadaardig)
► Aanwezigheid of voorgeschiedenis van ernstige hepatitis, 

zolang de leverfunctiewaarden niet zijn teruggekeerd naar 
normaal

► Niet-gediagnosticeerde vaginale bloeding
► Overgevoeligheid voor actieve stoffen of een of meer 

excipiënten van IMPLANON NXT™ (etonogestrel implantaat)
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Blootstelling aan IMPLANON NXT™ (etonogestrel 
implantaat) tijdens de zwangerschap

► Indien zwangerschap zich voordoet tijdens het gebruik van 
IMPLANON NXT, moet het implantaat worden verwijderd

► Uit het toezicht sinds de wereldwijde lancering van 
IMPLANON™ (etonogestrel implantaat) (1998) blijken geen 
bijwerkingen op foetussen

► Uit uitgebreide epidemiologische onderzoeken blijkt geen 
verhoogd risico op geboorteafwijkingen bij kinderen van 
vrouwen die orale anticonceptiemiddelen gebruikten vóór 
zwangerschap, en ook geen teratogeen effect wanneer deze 
middelen per ongeluk werden ingenomen tijdens de 
zwangerschap.

► Hoewel dit waarschijnlijk van toepassing is op alle 
anticonceptiemiddelen, is het niet duidelijk of dit ook het 
geval is voor IMPLANON NXT. 
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Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik 
► Risico op borstkanker
► Leverfunctiestoornissen
► Trombo-embolische slagader- en vaatincidenten
► Hypertensie
► Insulineweerstand en glucosetolerantie
► Hyperlipidemie
► Chloasma
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Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik (vervolg)
► Lichaamsgewicht
► Migratie implantaat
► In situ beschadigd of verbogen implantaat
► Folliculaire ontwikkeling
► Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
► Aandoeningen gerelateerd aan gebruik van geslachtssteroïden

ESF-08826
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Interacties
► Er kunnen zich interacties met medicinale of kruidenproducten voordoen 

die microsomale enzymen bevatten, met name cytochroom P450-
enzymen. Dit kan leiden tot een verhoogde klaring van 
geslachtshormonen en een lagere werkzaamheid van IMPLANON NXT™ 
(etonogestrel implantaat)
– bijv. fenytoïne, fenobarbital, primidon, bosentan, 

carbamazepine, rifampicine
– hiv-medicatie (bijv. ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz) 
– Mogelijk ook oxcarbazepine, topiramaat, felbamaat, griseofulvine 

en het kruidenmiddel St. Janskruid

► Vele combinaties van hiv-proteaseremmers (bijv. nelfinavir) en niet-
nucleoside reverse transcriptaseremmers (bijv. nevirapine), en/of 
combinaties met geneesmiddelen tegen HCV (bijv. boceprevir, 
telaprevir) kunnen de plasmaconcentraties van progestageen, 
waaronder etonogestrel, doen stijgen of dalen. De impact van deze 
wijzigingen kan in sommige gevallen klinisch relevant zijn

HCV = hepatitis C-virus; hiv = humaan immunodeficiëntievirus
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Interacties (vervolg)
► Vrouwen die een van bovengenoemde enzyminducerende 

hepatische geneesmiddelen of kruidenmiddelen krijgen, moeten 
worden geïnformeerd dat de werkzaamheid van IMPLANON 
NXT™ (etonogestrel implantaat) kan afnemen

► Indien wordt besloten om het gebruik van IMPLANON NXT voort 
te zetten, moet de vrouw worden aanbevolen eveneens een 
niet-hormonaal voorbehoedsmiddel te gebruiken tijdens de 
periode van toediening van concomitante geneesmiddelen en 
gedurende 28 dagen na stopzetting

ESF-08826
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Gesprekspunten 
voorlichting

hiv = humaan immunodeficiëntievirus; soi = seksueel overdraagbare infectie.

► Bespreek de voordelen, risico's en mogelijke bijwerkingen: 
– Uiterst doeltreffend
– Geen enkel voorbehoedsmiddel is 100% doeltreffend 
– Terugkeer naar een normale menstruatiecyclus 
– Indien juist ingebracht, kan het op elk ogenblik worden verwijderd 
– Mag niet langer dan 3 jaar worden gebruikt en moet op het einde 

van deze periode worden verwijderd
– Contra-indicaties 
– Bijwerkingen, wijziging bloedingspatroon benadrukken 
– Geen bescherming tegen soa of hiv 

ESF-08826
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Gesprekspunten voorlichting 
(vervolg)
► Wijzigingen in bloedingspatroon en dysmenorroe1: 

– Gedurende het gebruik van IMPLANON NXT™ (etonogestrel 
implantaat) kunnen vrouwen wijzigingen in hun menstrueel 
bloedingspatroon ervaren  

– Ongeveer 20% van de vrouwen had amenorroe 
– Ongeveer 20% van de vrouwen ervaarden frequente en/of 

langdurige bloedingen 
– De dysmenorroe werd vaak beter 

1. Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(suppl 1):13–28.
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Gesprekspunten voorlichting 
(vervolg)
► Vertel vrouwen dat veranderingen in bloedingen de meest 

voorkomende reden in klinische onderzoeken was voor het stopzetten 
van de behandeling met IMPLANON NXT™ (etonogestrel implantaat) 
(11%) 

► Leg de inbrenging- en verwijderingsprocedures uit: 
– Het implantaat moet palpeerbaar zijn 
– De verwijdering kan lastig zijn en er kunnen littekens/complicaties 

voorkomen 
► Geef de vrouw voldoende tijd om erover na te denken en vragen te 

stellen 
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Insertie, lokalisatie, verwijdering 
en nieuwe insertie 
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Vóór de insertie van IMPLANON 
NXT™ (etonogestrel implantaat) 
► De zorgverlener moet het volgende bevestigen: 

– De medische voorgeschiedenis van de vrouw is verkregen en er is 
een lichamelijk onderzoek uitgevoerd 

– De vrouw is niet zwanger en er is geen andere contra-indicatie voor 
IMPLANON NXT 

– De vrouw begrijpt de voordelen en risico's van IMPLANON NXT 
– De vrouw heeft een exemplaar gekregen van de productinformatie 

in de verpakking  
– De vrouw heeft een toestemmingsformulier gelezen en ingevuld, dat 

zal worden bewaard met haar dossier 
– De vrouw vertoont geen allergische reacties tegen antiseptica of 

verdovingsmiddelen die tijdens de insertie kunnen worden gebruikt 
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Materialen voor insertie
► Breng IMPLANON NXT in onder aseptische omstandigheden

► De volgende materialen zijn nodig om het implantaat in te brengen:
– Een behandeltafel waarop de vrouw kan liggen
– Steriel chirurgisch gordijn
– Steriele handschoenen
– Antiseptische oplossing
– Chirurgische marker 
– Lokaal anestheticum
– Naalden en injectiespuit
– Steriele gaasjes
– Pleisters
– Drukverband
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36

Positie van de vrouw vóór 
insertie

Om er voor te zorgen dat het implantaat net onder de huid 
wordt ingebracht, moet de arts een zodanige positie innemen 
dat hij/zij het opvoeren van de naald ziet door de applicator 

vanaf de zijkant te bekijken, en niet van boven de arm. Vanaf 
opzij kunnen de inbrengplaats en de beweging van de naald net 

onder de huid duidelijk gevisualiseerd worden
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Bepaal de inbrengplaats
► Bepaal de inbrengplaats aan de 

binnenzijde van de niet-dominante 
bovenarm. De inbrengplaats ligt over de 
triceps op ongeveer 8-10 cm vanaf de 
mediale epicondylus humeri en 3-5 cm 
posterieur aan (onder) de sulcus (plooi) 
tussen de biceps en de triceps

► Deze locatie is bedoeld om de grote 
bloedvaten en zenuwen die binnen en rond 
de sulcus liggen, te vermijden. Als het niet 
mogelijk is het implantaat in deze locatie in 
te brengen (bijv. bij vrouwen met dunne 
armen), moet het zo ver posterieur mogelijk 
ten opzichte van de sulcus worden 
ingebracht.

► Het implantaat moet subdermaal worden
ingebracht

Dwarsdoorsnede van de linkerbovenarm,
als gezien vanaf de elleboog

37

Nervus
medianus

Vena
basilica

Arteria
brachialis

Sulcus-
gebied

M
ed

ia
al

Locatie
Implantaat
na inbrenging

M. triceps

M. biceps 

Lateraal

Nervus ulnaris

Epicondylus
medialis

Inbreng-
plaats

Referentie-
streepje

Voor illustratie, Figuur toont de 
binnenkant van de linkerarm
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (richting de elleboog)
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Markeer de inbrengplaats

Voor illustratie, Figuur toont de 
binnenkant van de linkerarm
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (richting de elleboog)

► Bepaal de inbrengplaats met een
chirurgische marker. Zet twee streepjes:

– markeer eerst de plaats waar het 
implantaat ingebracht zal worden

– zet daarna een streepje op 
5 centimeter proximaal (richting de 
schouder) van het eerste streepje 

– Dit tweede streepje (referentiestreepje) 
zal later dienen om de richting van het 
inbrengen aan te geven.

– Bevestig na het markeren van de arm 
dat de inbrengplaats zich op de juiste 
locatie aan de binnenzijde van de arm 
bevindt. 

Referentiestreepje

Locatie
Implantaat

na inbrenging
Inbreng-

plaats
Epicondylus

medialis

ESF-08826



39

IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) inbrengen 

Als het kapje niet 
gemakkelijk te 

verwijderen is, gebruik 
de applicator dan niet 

► Reinig de huid vanaf de insertieplaats tot de richtingsmarkering 
met een antiseptische oplossing

► Verdoof de inbrengplaats (bijvoorbeeld met verdovende spray of 
door het injecteren van 2 ml lidocaïne 1%, net onder de huid in de 
richting van het geplande inbrengkanaal).

► Neem de steriele voorgevulde wegwerpapplicator met IMPLANON 
NXTTM uit de blister

► De applicator mag niet worden gebruikt als er geen sprake is van 
steriliteit

► Houd de applicator net boven de naald op het geribbelde 
oppervlak vast en verwijder de transparante beschermkap door 
deze horizontaal in de richting van de pijl weg van de naald te 
schuiven

► U moet het witte implantaat kunnen zien als u in de punt van de 
naald kijkt 

► Raak het paarse schuifmechanisme niet aan voordat u de naald in 
zijn geheel subdermaal heeft ingebracht. Anders zal het 
schuifmechanisme de naald terugtrekken en het implantaat te 
vroeg laten vrijkomen uit de applicator
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) inbrengen (vervolg)

Ter illustratie geven de afbeeldingen 
de linker binnenarm weer
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog)

► Om ervoor te zorgen dat het implantaat net 
onder de huid wordt ingebracht, moet u zichzelf 
zodanig positioneren dat u de beweging van 
de naald kunt zien door de applicator vanaf de 
zijkant te bekijken en niet van boven de arm. 
Vanaf de zijkant heeft u een duidelijk zicht op 
de inbrengplaats en de beweging van de naald 
net onder de huid

► Trek de huid rond de insertieplaats met uw vrije 
hand strak in de richting van de elleboog.

► Het implantaat dient subdermaal te worden 
ingebracht, net onder de huid

► Prik de huid met de punt van de naald onder 
een kleine hoek van minder dan 30°

40
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) inbrengen (vervolg)

► Breng de naald in tot de afgeschuinde kant van de punt 
zich vlak onder de huid bevindt (en niet verder). Heeft u 
de naald verder ingebracht dan de afgeschuinde punt, 
trek deze dan iets terug tot alleen de afgeschuinde punt 
onder de huid zit 

► Breng de applicator in een bijna horizontale positie
► Til de huid, ter vergemakkeling van de subdermale insertie, 

met de naald op terwijl u de naald helemaal inbrengt
► U kunt enige weerstand voelen, maar u mag geen 

overmatige druk uitoefenen
► Als de naald niet over zijn hele lengte ingebracht wordt, 

zal het implantaat niet correct ingebracht worden
► Als de naaldpunt uit de huid komt voordat het inbrengen 

van de naald is voltooid, moet de naald teruggetrokken 
worden en opnieuw in subdermale positie worden 
gebracht voordat u de insertieprocedure afrondt

P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog)

41ESF-08826



42

IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) inbrengen (vervolg)

► Houd de applicator in dezelfde positie 
met de naald die in de hele lengte is 
ingebracht. Als het nodig is, kunt u uw 
vrije hand gebruiken om de applicator te 
stabiliseren

► Ontgrendel het paarse 
schuifmechanisme door dit licht in te 
drukken

► Haal het schuifmechanisme geheel terug 
tot deze niet verder kan

► Houd de applicator stil terwijl u het 
paarse schuifmechanisme beweegt

► Het implantaat zit nu op de definitieve, 
subdermale plaats en de naald is 
binnenin de applicator vergrendeld

► De applicator kan nu worden verwijderd

P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog)

42
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) inbrengen (vervolg)

► Als de applicator tijdens deze procedure niet in dezelfde positie 
wordt gehouden of als de het paarse schuifmechanisme niet 
volledig naar achteren wordt verplaatst totdat deze stopt, wordt 
het implantaat niet goed ingebracht en kan het uitsteken uit de 
inbrengplaats

► Als het implantaat uit de inbrengplaats steekt, verwijdert u het 
implantaat en voert u een nieuwe procedure uit op dezelfde 
inbrengplaats met een nieuwe applicator

► Duw het naar buiten stekende implantaat niet terug in de incisie
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Controleer of het implantaat is 
ingebracht
► Plak een pleister over de 

inbrengplaats
► Controleer altijd direct na het 

inbrengen of het implantaat in de 
arm van de vrouw geplaatst is 
door palpatie van de 
inbrengplaats

► Door palpatie van beide 
uiteinden van het implantaat, 
moet u de aanwezigheid van het 
4 cm lange staafje kunnen 
controleren 

Ter illustratie geeft de afbeelding de linker 
binnenarm weer
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog)
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Stappen na inbrenging
► Vraag de vrouw om het implantaat te palperen
► Breng een drukverband aan met een steriel gaasje om de kans 

op blauwe plekken te verkleinen
► De vrouw mag het drukverband na 24 uur verwijderen en het 

kleine hechtverband over de inbrengplaats na 3 tot 5 dagen
► Vul de gebruikerskaart in en geef deze aan de vrouw om te 

bewaren 
► Vul ook het zelfklevende etiket in en plak dit in het medisch 

dossier van de vrouw
► De applicator is uitsluitend voor eenmalig gebruik en moet 

worden weggegooid, in overeenstemming met de lokale 
voorschriften voor de verwerking van biologisch gevaarlijk afval
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Als het implantaat niet 
palpeerbaar is na het inbrengen
► Als u het implantaat niet kunt voelen of twijfelt over de 

aanwezigheid ervan, is het implantaat mogelijk niet ingebracht 
of diep ingebracht:
– Controleer de applicator. De naald moet volledig zijn 

teruggetrokken en enkel het paarse uiteinde van de obturator mag 
zichtbaar zijn

– Gebruik andere methoden om de aanwezigheid van het 
implantaat te bevestigen. Gezien de radiopake aard van het 
implantaat, zijn geschikte methoden voor lokalisatie:

• 2-dimensionale röntgenfoto 
• Röntgen computertomografie (CT-scan)
• Echografie (ultrageluid) met een hoogfrequente lineaire array 

transducer (10 MHz of hoger) 
• Magnetische resonantiebeeldvorming (Magnetic Resonance

Imaging, MRI)
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Als het implantaat niet palpeerbaar is 
na het inbrengen (vervolg)
► Als deze beeldvormende technieken niet succesvol zijn, wordt 

geadviseerd om de aanwezigheid van het implantaat te 
bevestigen door middel van een etonogestrel-bepaling in een 
bloedmonster van de vrouw. In dit geval verstrekt het lokale 
MSD-kantoor het juiste protocol

► Zolang de aanwezigheid van het implantaat niet is bevestigd, 
moet een niet-hormonale vorm van anticonceptie worden 
gebruikt

► Diep ingebrachte implantaten dienen zo snel mogelijk te 
worden gelokaliseerd en verwijderd, om de mogelijkheid tot 
verre migratie te voorkomen
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WERELDWIJDE TRAINING

Lokalisatie
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Lokalisatie is essentieel
► Een niet-palpeerbaar implantaat moet altijd worden 

gelokaliseerd vóór verwijdering
► Lokalisatie begint met palpatie
► Is het implantaat niet palpeerbaar, bevestig de aanwezigheid in 

de arm met beeldvormingstechnieken:
– 2-dimensionale röntgenfoto
– Echografie met een hoogfrequente lineaire array transducer

(10 MHz of hoger)
– Röntgen CT-scan
– Magnetische resonantiebeeldvorming 

► Als de vrouw ooit onzeker is of het implantaat aanwezig is (ze kan 
het implantaat niet voelen), moet ze alternatieve anticonceptie 
gebruiken totdat de aanwezigheid van het implantaat kan 
worden bevestigd

CT = computertomografie.

ESF-08826



51

Lokalisatie is essentieel (vervolg)
► Er zijn meldingen geweest van migratie van het implantaat; 

meestal houdt dit een kleine beweging in ten opzichte van de 
oorspronkelijke positie, maar dit kan ertoe leiden dat het 
implantaat niet voelbaar is op de locatie waar het werd 
geplaatst

► Een implantaat dat diep is ingebracht of dat is verplaatst, kan 
mogelijk niet gepalpeerd worden. In dat geval kunnen 
beeldvormende procedures, zoals beschreven, noodzakelijk zijn 
om de plaats te bepalen.
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Lokalisatie is essentieel (vervolg)
► Als het implantaat niet in de arm gevonden kan worden na uitvoerige 

pogingen om het te lokaliseren, overweeg dan het toepassen van 
geavanceerde beeldvormende technieken van de borst, want er zijn 
meldingen ontvangen van migratie naar de pulmonaire vaten. Als het 
implantaat in de borst wordt gevonden, kunnen er chirurgische of 
endovasculaire procedures nodig zijn om het te verwijderen. Er moet een 
zorgverlener met kennis van de anatomie van de borst geraadpleegd 
worden.

► Als op enig moment met deze beeldvormende technieken het 
implantaat niet te lokaliseren valt, kan de aanwezigheid van het 
implantaat aangetoond worden met een etonogestrel-bepaling in bloed. 
Neem contact op met het lokale MSD-kantoor voor nader advies.

► Als de vrouw ooit onzeker is of het implantaat aanwezig is (ze kan het 
implantaat niet voelen), moet ze alternatieve anticonceptie gebruiken 
totdat de aanwezigheid van het implantaat kan worden bevestigd
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Er kunnen één van twee verschillende 
implantaten aanwezig zijn voor verwijdering

► U dient zich ervan bewust te zijn dat u patiënten kunt tegenkomen 
die niet-radiopake implantaten hebben (IMPLANON [etonogestrel
implantaat]) 

► De patiëntenkaart moet duidelijk aangeven welk type implantaat 
is gebruikt 
– IMPLANON (niet-radiopaak)
– IMPLANON NXT (radiopaak)

► De beeldvormingstechnieken die moeten worden gebruikt voor 
het lokaliseren van een niet-palpeerbaar implantaat zijn 
afhankelijk van het type implantaat
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Beeldvorming van IMPLANON™ (etonogestrel implantaat) 
en IMPLANON NXT™ (etonogestrel implantaat)

► Als op enig moment met deze beeldvormende technieken het implantaat niet 
te lokaliseren valt, kan de aanwezigheid van het implantaat aangetoond 
worden met een ENG-bepaling in bloed. Neem contact op met het lokale 
MSD-kantoor voor nader advies.

► Ongeacht de gekozen techniek voor de bevestiging van aanwezigheid, wordt 
verwijdering van implantaten met ultrasone begeleiding aanbevolen

IMPLANON 
niet-radiopaak

IMPLANON NXT 
radiopaak

Zichtbaar via röntgen nee ja

Zichtbaar via echografie ja ja

Zichtbaar via CT nee ja

Zichtbaar via MRI ja ja

CT = computertomografie; MRI = beeldvorming via magnetische resonantie; US = echografie.
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Radiopaak implantaat 
Lokalisatie met röntgenfoto

1

1. Mansour D et al. Anticonceptie. 2010;82(3):243–249.
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Lokalisatie via echografie1,2

► Echografie
– Moet worden uitgevoerd door een zorgverlener die bekend is met de 

lokalisatieprocedures voor implantaten en echografie-apparatuur:
• Met een lineaire array transducer 
• Met een frequentie van 10 MHz of hoger

– Echografiefocus instellen op oppervlakkig (verhoogt de zichtbaarheid van 
schaduwen) en software voor het verbeteren van beelden uitschakelen

– Met juiste techniek en transducer: implantaten kunnen worden gelokaliseerd
– Verwijdering moet onmiddellijk na/tijdens de lokalisatie worden uitgevoerd 

om de nauwkeurigheid van de verwijdering te verhogen 
► Kenmerken echografie

– Scherpe akoestische schaduw onder het implantaat in de transversale 
positie

– Implantaat is een kleine, echogene vlek (2 mm) in de transversale positie

USS = echografie.
1. Shulman LP et al. Anticonceptie. 2006;73(4):325–330. 2. Walling M. J Fam Plann Reprod Health Care. 2005;31(4):320–321.
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Implantaten gelokaliseerd door 
echografie1

akoestische schaduw

implantaat

Correct ingebracht etonogestrel-implantaat, transversaal 
beeld

Implantaat onder de fascia muscularis

akoestische schaduw

implantaat

Implantaat diep in biceps, transversaal beeld

1. Schulman LP, Gabriel H. Contraception. 2006;73:325–330. Gebruikt met toestemming van Elsevier, 7629.

implantaat

akoestische schaduw

ESF-08826



58

MRI-lokalisatie1

► Het implantaat is 
zichtbaar als een zone 
van hypodensiteit

► Belangrijk om te 
kunnen onderscheiden 
van bloedvaten1,2

► Kan worden gevolgd 
via beelden voor 40 
mm

MRI = magnetische resonantiebeeldvorming.
1. Merki-Feld GS, et al. Contraception. 2001;63 (6):325-328; 2. Westerway SC, et al. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2003;43(5):346-350. 
3. Shulman LP, Gabriel H. Contraception. 2006;73(4):325-330. Gebruikt met toestemming van Elsevier, 7629

ESF-08826



59

Diepe plaatsing in biceps spier, 
gelokaliseerd door MRI (vervolg)1

1. Schulman LP, Gabriel H. Contraception. 2006;73:325-330. Gebruikt met toestemming van Elsevier, 7629.
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Als beeldvormingsmethoden het 
implantaat niet kunnen vinden
► Een serum etonogestrel-test kan worden aangevraagd ter 

bevestiging van de aanwezigheid van IMPLANON NXT
(etonogestrel implantaat) maar niet ter bevestiging van de locatie

► Neem contact op met het lokale MSD-kantoor voor nader advies.
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WERELDWIJDE TRAINING

Verwijdering en nieuwe 
inbrenging
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Voorbereiding
► De verwijdering van het implantaat mag enkel worden uitgevoerd onder aseptische 

omstandigheden door een zorgverlener die bekend is met de verwijderingstechniek. 
Als u niet bekend bent met de verwijderingstechniek, neem dan contact op met het 
plaatselijke MSD-kantoor

► Voordat de verwijderingsprocedure wordt gestart, moet de zorgverlener de locatie 
van het implantaat beoordelen en de instructies voor verwijdering zorgvuldig lezen

► De exacte locatie van het implantaat in de arm moet worden geverifieerd door 
palpatie

► Is het implantaat niet palpeerbaar, raadpleeg dan de gebruikerskaart of het 
medisch dossier om te bevestigen in welke arm zich het implantaat bevindt.

► Als het implantaat niet kan worden gepalpeerd, bevindt het zich mogelijk diep of is 
het gemigreerd. Overweeg dat het dicht bij vaten en zenuwen kan liggen 

► Het verwijderen van niet-palpeerbare implantaten mag alleen worden uitgevoerd 
door een zorgverlener met ervaring in het verwijderen van diep geplaatste 
implantaten en bekend met het lokaliseren van het implantaat en de anatomie van 
de arm. Neem contact op met het plaatselijke MSD-kantoor voor meer informatie 
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Procedure voor de verwijdering van 
een implantaat dat palpeerbaar is
► Bevestig dat de vrouw geen allergische reacties vertoont bij 

antiseptica of verdovingsmiddelen die kunnen worden 
gebruikt
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Apparatuur die nodig is voor het verwijderen van 
IMPLANON NXT™ (etonogestrel implantaat)

► De volgende apparatuur is nodig voor de verwijdering van het implantaat:
– Een onderzoekstafel voor de vrouw om op te liggen
– Steriele chirurgische lakens
– Steriele handschoenen
– Antiseptische oplossing
– Chirurgische stift
– Een plaatselijk 

verdovingsmiddel
– Naalden en spuiten
– Steriele scalpel
– Forceps (recht en 

gebogen mosquitoklem)
– Huidbedekking 
– Steriel gaas 
– Drukzwachtel

Afbeelding toegevoegd voor weergavedoeleinden 
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) verwijderen

► Vraag de vrouw om op haar rug op de tafel te gaan 
liggen. De arm moet gepositioneerd worden met de 
elleboog gebogen en de hand onder het hoofd (of 
zo dicht mogelijk bij het hoofd) 

► Lokaliseer het implantaat door middel van palpatie. 
Druk het uiteinde van het implantaat dat het dichtst 
bij de schouder ligt naar beneden om het te 
stabiliseren; er moet een bobbel verschijnen bij het 
uiteinde van het implantaat dat het dichtst bij de 
elleboog ligt 

► Als dat uiteinde niet omhoog komt, kan de 
verwijdering van het implantaat moeilijker worden en 
het moet dan worden uitgevoerd door iemand die 
ervaring heeft het verwijderen van diepere 
implantaten. Neem contact op met het plaatselijke 
MSD-kantoor voor meer informatie

► Markeer het distale uiteinde (uiteinde het dichtst bij 
de elleboog), bijvoorbeeld met een chirurgische stift 

Ter illustratie geven de afbeeldingen de 
linker binnenarm weer
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog) 67
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) verwijderen (vervolg)

► Reinig de plaats met een 
antiseptische oplossing

► Verdoof de plek, bijvoorbeeld met 
0,5 tot 1 ml lidocaïne (1%), waar de 
incisie zal worden gemaakt.
– Injecteer het verdovende middel 

onder het implantaat, zodat het 
implantaat dicht onder het 
huidoppervlak blijft liggen

– Het injecteren van verdoving 
boven het implantaat zal de 
verwijdering bemoeilijken

Ter illustratie geeft de afbeelding de linker 
binnenarm weer
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog)

ESF-08826



68

IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) verwijderen (vervolg)

► Druk op het uiteinde van het 
implantaat dat het dichtst bij 
de schouder ligt om het 
tijdens de hele procedure 
stabiel te houden

► Beginnend bij het uiteinde van 
het implantaat dat het dichtst 
bij de elleboog ligt, maakt u 
een longitudinale (parallel 
aan het implantaat) incisie 
van 2 mm richting de 
elleboog

► Zorg ervoor dat er niet in het 
uiteinde van het implantaat 
gesneden wordt

Ter illustratie geeft de afbeelding de linker 
binnenarm weer
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog)
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) verwijderen (vervolg)
► Het uiteinde van het implantaat moet uit 

de incisie tevoorschijn komen 
► Komt het niet tevoorschijn, duw het 

implantaat dan voorzichtig in de richting 
van de incisie totdat het uiteinde ervan 
zichtbaar wordt.

► Gebruik een forceps om het implantaat 
beet te pakken en verwijder het 
implantaat als dat mogelijk is

► Indien nodig kunt u met stompe dissectie 
het weefsel rond het uiteinde van het 
implantaat voorzichtig verwijderen

► Wordt het uiteinde van het implantaat na 
stompe dissectie niet zichtbaar, maak dan 
een incisie in de weefselschacht en 
verwijder het implantaat met behulp van 
de forceps 

Ter illustratie geven de afbeeldingen de 
linker binnenarm weer
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog)
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) verwijderen (vervolg)

► Wordt het uiteinde van het implantaat niet zichtbaar in de 
incisie, breng dan de forceps (bij voorkeur een gebogen 
mosquitoklem met de punten naar boven wijzend) 
oppervlakkig in de incisie

► Pak het implantaat voorzichtig vast en neem met een 
draaiende beweging de forceps over in uw andere hand. 
Maak indien nodig het weefsel rond het implantaat 
voorzichtig los met een tweede forceps en pak het 
implantaat

► Het implantaat kan nu verwijderd worden 
► Kunt u het implantaat niet pakken, stop dan de procedure 

en verwijs de vrouw door naar een zorgverlener die 
ervaring heeft met complexe verwijderingsprocedures, of 
neem contact op met het lokale MSD-kantoor

Ter illustratie geven de afbeeldingen de 
linker binnenarm weer
P – proximaal (richting de schouder)
D – distaal (naar de elleboog) 71ESF-08826
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) verwijderen(vervolg)

► Meet het verwijderde implantaat, dat 4 cm lang is, om te 
controleren of het in zijn geheel verwijderd is

► Er zijn meldingen van gebroken implantaten in de arm van de 
patiënt. 

► In sommige gevallen is een moeilijke verwijdering van het 
gebroken implantaat gemeld

► Als een deel van het implantaat is verwijderd (minder dan 4 cm), 
dan moet het resterende deel nog worden verwijderd. 

► Als de vrouw wil doorgaan met het gebruik van IMPLANON NXT™, 
kan onmiddellijk na het verwijderen, via dezelfde incisie, een 
nieuw implantaat ingebracht worden zolang de plek op de juiste 
locatie is
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Na verwijdering van het implantaat

► Sluit de incisie met steriele zelfklevende wondsluiting

► Breng een drukverband aan met een steriel gaasje om de kans 
op blauwe plekken te verkleinen 

― De vrouw kan het drukverband 24 uur later verwijderen en de 
steriele zelfklevende wondsluiting 3 tot 5 dagen later 

► De vrouw moet de anticonceptie onmiddellijk opnieuw starten na 
verwijdering van het implantaat als voortdurende 
anticonceptiebescherming gewenst is
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Mogelijke factoren die 
verwijdering bemoeilijken
► Implantaat niet correct geplaatst
► Implantaat te diep ingebracht
► Implantaat niet voelbaar 
► Implantaat voorzien van fibreus weefsel
► Implantaat is gemigreerd
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Verwijdering van een niet-
palpeerbaar implantaat
► Een niet-palpeerbaar implantaat moet altijd worden 

gelokaliseerd vóór verwijdering
► Een verkennende chirurgische ingreep zonder kennis van de 

exacte locatie wordt sterk afgeraden
► Zodra het implantaat in de arm is gelokaliseerd, moet het 

implantaat worden verwijderd door een zorgverlener met 
ervaring in het verwijderen van diep geplaatste implantaten en 
bekend met de anatomie van de arm, en het gebruik van 
echografiebegeleiding tijdens de verwijdering moet worden 
overwogen
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Verwijdering van een niet–
palpeerbaar implantaat (vervolg)
► Als het implantaat niet in de arm gevonden kan worden na 

uitvoerige pogingen om het te lokaliseren, overweeg dan het 
toepassen van geavanceerde beeldvormende technieken van 
de borst, want er zijn zeldzame meldingen ontvangen van een 
migratie naar de pulmonaire vaten 

► Als het implantaat in de borst wordt gevonden, kunnen er 
chirurgische of endovasculaire procedures nodig zijn om het te 
verwijderen. Er moet een zorgverlener met kennis van de 
anatomie van de borst geraadpleegd worden.

► Als het implantaat in de arm verplaatst is, kan voor de 
verwijdering een kleine chirurgische ingreep met een grotere 
incisie nodig zijn, of een chirurgische procedure in de 
operatiekamer
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Verwijdering van een niet–
palpeerbaar implantaat (vervolg)
► Verwijdering van diep ingebrachte implantaten moet 

voorzichtig gebeuren om schade aan dieper gelegen zenuwen 
of bloedvaten in de arm te voorkomen. De ingreep mag alleen 
verricht worden door zorgverleners met kennis van de anatomie 
van de arm

► Als u onbekend bent met of zich ongemakkelijk voelt bij het 
verwijderen van diep ingebrachte implantaten, neem dan 
contact op met uw lokale MSD-kantoor voor meer informatie
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IMPLANON NXT™ (etonogestrel
implantaat) vervangen 
► Onmiddellijke vervanging kan worden gedaan na verwijdering 

van het vorige implantaat en is vergelijkbaar met de 
inbrengprocedure beschreven in de inbrenginstructies

► Het nieuwe implantaat kan in dezelfde arm worden ingebracht 
en via dezelfde incisie waaruit het vorige implantaat werd 
verwijderd, zolang de plek zich op de juiste locatie bevindt zoals 
eerder beschreven in de huidige inbrenginstructies

► Als dezelfde incisie wordt gebruikt om een nieuw implantaat in 
te brengen, verdoof dan de inbrengplaats (bijv. 2 ml lidocaïne 
[1%]) en breng het net onder de huid aan, beginnend bij de 
verwijderingsincisie langs het 'inbrengkanaal' en volg de 
daaropvolgende stappen in de inbrenginstructies
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