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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Implanon NXT®, 68 mg implantaat voor subdermaal gebruik. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elk radiopaak implantaat bevat 68 mg 
etonogestrel; de afgiftesnelheid bedraagt ongeveer 60-70 µg/dag in week 5-6 en neemt af tot ongeveer 
25-30 µg/dag aan het eind van het derde jaar. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Anticonceptie. De 
veiligheid en werkzaamheid zijn aangetoond bij vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. WIJZE VAN 
TOEDIENING: Het wordt sterk aanbevolen dat Implanon NXT enkel ingebracht en verwijderd wordt 
door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die een training hebben voltooid over technieken 
voor inbrengen en verwijderen van het implantaat. (www.implanonnxtvideos.eu.). Zwangerschap moet 
uitgesloten worden voordat het implantaat ingebracht wordt. CONTRA-INDICATIES: Actieve veneuze 
trombo- embolische aandoening. Bekende of vermoede geslachtshormoonafhankelijke maligniteiten. 
Bestaande levertumor (goed - of kwaadaardig) of een anamnese hiervan. Bestaande of eerder 
doorgemaakte ernstige leveraandoening zolang de leverfunctiewaarden nog niet genormaliseerd zijn. 
Vaginale bloeding waarvan de oorzaak niet is vastgesteld. Overgevoeligheid voor het werkzame 
bestanddeel of voor één van de hulpstoffen van Implanon NXT. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN: 
Tijdens gebruik van (gecombineerde) orale anticonceptiva (OAC) is er een licht verhoogd relatief risico 
dat borstkanker wordt gediagnosticeerd. De gegevens suggereren dat een zelfde risico zou kunnen 
gelden voor anticonceptiva die alleen progestageen bevatten. Het bewijs hiervoor is echter minder 
conclusief. Het verhoogde risico bij vrouwen die een OAC gebruiken is klein ten opzichte van het 
levenslange risico voor borstkanker. Bij acute of chronische leveraandoeningen dient de vrouw voor 
onderzoek en advies te worden doorverwezen naar de specialist. Epidemiologisch onderzoek heeft het 
gebruik van combinatie-OAC’s (oestrogeen + progestageen) in verband gebracht met een verhoogde 
incidentie van veneuze trombo-embolie (VTE, diep-veneuze trombose en longembolie) en arteriële 
trombo-embolie (ATE, myocardinfarct en ischemische beroerte). De klinische relevantie van deze 
bevindingen met betrekking tot het gebruik van etonogestrel als anticonceptivum met alleen 
progestageen in afwezigheid van een oestrogene component is onbekend. Beperkte epidemiologische 
gegevens suggereren geen toegenomen risico op VTE of ATE bij vrouwen die het implantaat gebruiken; 
er zijn echter postmarketingmeldingen geweest van VTE en ATE bij vrouwen die etonogestrel 
implantaten gebruikten. Het wordt aangeraden risicofactoren te beoordelen waarvan bekend is dat ze 
het risico op VTE en ATE verhogen. Vrouwen met trombo-embolische aandoeningen in de anamnese 
moeten op de mogelijkheid van een recidief worden gewezen. Het implantaat moet worden verwijderd 
in het geval van een trombose. Bij vrouwen die langdurige immobilisatie ondergaan moet eveneens 
overwogen worden om het implantaat te verwijderen. Indien tijdens het gebruik van Implanon NXT 
constant verhoogde bloeddrukwaarden optreden of significante bloeddrukstijging niet voldoende op 
een antihypertensieve therapie reageert, dient gebruik van Implanon NXT te worden gestaakt. 
Diabetische patiënten moeten tijdens de eerste maanden van Implanon NXT gebruik onder zorgvuldige 
controle blijven. Chloasma kan voorkomen, in het bijzonder bij vrouwen met chloasma gravidarum in 
de anamnese. Vrouwen met een neiging om chloasma te ontwikkelen dienen zowel natuurlijk als 
kunstmatig zonlicht te vermijden als ze Implanon NXT gebruiken. Plasmaconcentraties van etonogestrel 
zijn lager naarmate het lichaamsgewicht hoger is, en nemen af in de tijd. De arts zou daarom kunnen 
overwegen om bij zwaardere vrouwen Implanon NXT eerder te vervangen. Er zijn meldingen ontvangen 
van migratie van het implantaat in de arm van de inbrengplaats die gerelateerd kunnen zijn aan een 
diepe insertie of externe krachten. Er zijn ook zeldzame postmarketingmeldingen ontvangen van 
implantaten die gelokaliseerd zijn in vaten van de arm en de pulmonaire slagader, die gerelateerd 
kunnen zijn aan diepe inserties of intravasculaire insertie. Voor probleemloos gebruik en in een later 
stadium probleemloze verwijdering is het noodzakelijk dat Implanon NXT op de juiste wijze subdermaal 
wordt ingebracht in overeenstemming met de instructies. Als het implantaat niet volgens de instructies 
wordt ingebracht en niet op de juiste dag, kan dit leiden tot een ongewenste zwangerschap. Een 
implantaat dat dieper dan subdermaal wordt ingebracht (diepe insertie) kan mogelijk niet gepalpeerd 
worden en lokalisatie en/of verwijdering kan daardoor moeilijk zijn. In gevallen waarbij het implantaat 
in de arm is gemigreerd van de inbrengplaats, kan verwijdering een kleine chirurgische ingreep vereisen 

of een chirurgische procedure in de OK. In gevallen waarbij het implantaat is gemigreerd naar de 
pulmonaire slagader, kunnen endovasculaire of chirurgische ingrepen nodig zijn voor verwijdering. 
Indien het implantaat niet gepalpeerd kan worden, moet het worden gelokaliseerd en wordt aangeraden 
deze te verwijderen zodra dat medisch verantwoord is (zie instructies in de SmPC). Expulsie kan 
optreden, met name als het implantaat niet volgens de instructies is ingebracht, of ten gevolge van een 
plaatselijke ontsteking. Depressieve stemming en depressie zijn bekende bijwerkingen van het gebruik 
van hormonale anticonceptiva. Depressie kan ernstig zijn en is een bekende risicofactor voor suïcidaal 
gedrag en zelfmoord. Vrouwen moet worden aanbevolen om contact met hun arts op te nemen in geval 
van stemmingswisselingen en symptomen van depressie, ook kort na aanvang van de behandeling. Met 
alle laaggedoseerde hormonale anticonceptiva komt folliculaire ontwikkeling voor en soms kan de 
follikel groter worden dan in een normale cyclus. In het algemeen verdwijnen deze vergrote follikels 
spontaan. Ze zijn vaak asymptomatisch; soms gaan ze gepaard met milde abdominale pijn. In zeldzame 
gevalle is chirurgisch ingrijpen noodzakelijk. Hoewel Implanon NXT ovulatieremmend werkt, dient een 
extra-uteriene zwangerschap in de differentiaaldiagnose te worden meegenomen als de vrouw last 
krijgt van amenorroe of buikpijn. De volgende aandoeningen zijn zowel tijdens de zwangerschap als 
tijdens het gebruik van geslachtshormonen gerapporteerd, maar een relatie met progestageengebruik 
is hierbij niet vastgesteld: icterus en/of pruritus met bewezen cholestase; galstenen; porfyrie; systemische 
lupus erythematodes; hemolytisch uremisch syndroom; Sydenham’s chorea; herpes gestationis; aan 
otosclerose gerelateerde doofheid en (erfelijk) angio-oedeem. Tijdens het gebruik van Implanon NXT is 
het waarschijnlijk dat er veranderingen in het menstruatiepatroon zullen optreden. Voorbeelden 
hiervan zijn een onregelmatig bloedingspatroon en verandering van de intensiteit en de duur van de 
bloedingen. Amenorroe werd gerapporteerd bij 1 op de 5 vrouwen, terwijl ook door 1 op de 5 vrouwen 
herhaald en/of langdurig optreden van bloedingen gerapporteerd werd. Het menstruatiepatroon in de 
eerste drie maanden geeft bij veel vrouwen een goede indicatie voor het patroon in de tijd erna. 
Evaluatie van vaginale bloeding moet op een ad hoc basis gedaan worden en kan onderzoek omvatten 
om een gynaecologische afwijking of zwangerschap uit te sluiten. Het implantaat moet bij elk 
controlebezoek worden gepalpeerd. De vrouw moet worden geïnstrueerd om zo snel mogelijk contact 
op te nemen met haar arts als ze haar implantaat op enig moment tussen de bezoeken niet kan palperen. 
Er zijn meldingen ontvangen van gebroken of verbogen implantaten terwijl deze in de arm van de 
patiënt zaten. Er zijn ook meldingen van migratie van een deel van een gebroken implantaat in de arm. 
De afgiftesnelheid van etonogestrel kan enigszins verhoogd zijn wanneer het implantaat gebroken of 
verbogen is, maar deze verandering heeft naar verwachting geen klinisch significant effect. Wanneer 
een implantaat gebroken is, dient deze te worden verwijderd, en het is belangrijk dat deze in zijn geheel 
wordt verwijderd. Raadpleeg rubriek 4.5 van de SmPC voor meer informatie over effecten van andere 
geneesmiddelen op de werking van Implanon NXT. BIJWERKINGEN: Tijdens het gebruik van Implanon 
NXT is het waarschijnlijk dat er veranderingen in het menstruatiepatroon zullen optreden, welke vooraf 
onvoorspelbaar zijn. Zeer vaak gerapporteerde bijwerkingen zijn: vaginale infectie, hoofdpijn, acne, 
gevoelige borsten, pijnlijke borsten, onregelmatige menstruatie, gewichtstoename. Vaak gerapporteerde 
bijwerkingen zijn: toegenomen eetlust, affectlabiliteit, depressie, nervositeit, afgenomen libido, 
duizeligheid, opvliegers, abdominale pijn, misselijkheid, flatulentie, alopecia, dysmenorroe, 
ovariumcyste, pijn/reactie op de plaats van het implantaat, vermoeidheid, griepachtige verschijnselen, 
pijn, gewichtsafname. Incidenteel zijn anafylactische reacties voorgekomen en zeldzame gevallen van 
ectopische zwangerschap. Bij vrouwen die (gecombineerde orale) anticonceptiva gebruikten zijn een 
aantal (ernstige) bijwerkingen gerapporteerd. Dit zijn onder andere veneuze trombo-embolische 
aandoeningen, arteriële trombo-embolische aandoeningen, hormoonafhankelijke tumoren 
(bijvoorbeeld levertumoren en borstkanker) en chloasma. Voor overige bijwerkingen en waarschuwingen 
zie volledige productinformatie*. FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP: progestagenen, ATC-code 
G03AC08. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: N.V. Organon, Oss, 
tel.:00800-66550123, e-mail:dpoc.benelux@organon.com. AFLEVERSTATUS: Receptplichtig. DATUM: 
02 Juli 2021. *Zie huidig goedgekeurde SmPC voor volledige productinformatie.



VERWIJDERING IMPLANON NXT®
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3 jaar continue anticonceptie

Het wordt sterk aangeraden dat Implanon NXT® alleen ingebracht en verwijderd wordt door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die een training 
hebben afgemaakt over het gebruik van de Implanon NXT® -applicator en de technieken voor inbrengen en verwijderen van het Implanon NXT® -implantaat. 
Ook wordt aanbevolen om zo nodig supervisie te vragen voor het inbrengen of verwijderen van het implantaat.


