
Wat is T-Safe?
T-Safe is een hormoonvrij koperspiraaltje dat  

voldoet aan de hoogste standaarden. Volgens het 

Nederlands Huisartsen Genootschap is T-Safe  

(TCu 380A) het meest betrouwbare koperspiraaltje. 

De bijwerkingen zijn minimaal en de kans op een 

ongewenste zwangerschap is vrijwel nihil.

Hoe werkt T-Safe?
Het spiraaltje geeft geleidelijk een beetje koper af. 

Koper maakt zaadcellen inactief, waardoor de zaad-

cel niet meer in staat is een rijpe eicel te bevruchten. 

Een koperspiraaltje werkt ook als morningafter-

spiraal als het geplaatst wordt binnen 5 dagen na 

onveilig vrijen. Het spiraaltje zorgt er voor dat het 

baarmoederslijmvlies verandert, waardoor een 

eventueel bevruchte eicel zich niet kan innestelen 

in de baarmoederwand.

Als je geen toegevoegde 
hormonen wilt 

Als je je zin in vrijen wilt behouden

Voor elke vrouw
T-Safe is ideaal voor vrouwen die een voorkeur 

hebben voor hormoonvrije anticonceptie. De na-

tuurlijke cyclus blijft behouden en je hoeft niet 

dagelijks aan anticonceptie te denken om toch 

zorgeloos te kunnen vrijen.

Het spiraaltje is geschikt voor alle vrouwen, dus 

zowel voor vrouwen die hun gezin compleet heb-

ben als voor vrouwen die nog geen bevalling 

hebben meegemaakt.

Ook bij borstvoeding 

T-Safe kan zes weken na de bevalling geplaatst 

worden en heeft geen invloed op de hoeveelheid 

en kwaliteit van de borstvoeding. Daarin onder-

scheidt T-Safe zich van de pil. Volgens de World 

Health Organization hebben hormonen uit de 

combinatiepil een negatieve invloed op de melk-

productie en de samenstelling van de moeder-

melk. T-Safe bevat géén toegevoegde hormonen 

en kan daardoor veilig gebruikt worden tijdens 

de borstvoedingsperiode.

10 jaar profijt
T-Safe is in Nederland het enige geregistreerde 

anticonceptiespiraaltje met een betrouwbaar-

heid tot 10 jaar.

Dat is een groot voordeel voor vrouwen die anti-

conceptie willen voor een lange termijn.

Uiteraard kan het T-Safe spiraaltje ook voor een 

kortere periode worden gebruikt, bijvoorbeeld 

tussen twee zwangerschappen in. 

Plaatsen van T-Safe
T-Safe is met de inbrenghuls eenvoudig in te bren-

gen door je huisarts of gynaecoloog. Na plaatsing 

ben je direct beschermd tegen zwangerschap. 

De eerste drie menstruatiecycli verlopen door-

gaans anders dan normaal. De menstruatie is 

vaak heviger, je kunt wat krampen krijgen en 

tussentijds wat bloed verliezen. Na drie maanden 

herstelt de menstruatie zich en verloopt deze 

meestal weer als vanouds. Zes weken na plaatsing 

wordt een tussentijdse controle geadviseerd.

 

180 miljoen vrouwen in de wereld gebruiken op dit moment een koperspiraaltje!
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Vrij van hormonen
Vrij van de pil

Vrij om te zijn wie je bent

Fabel en feit
De meeste vrouwen ervaren T-Safe als zorgeloos 
en betrouwbaar en ondervinden weinig bijwer-
kingen. Internationale onderzoeken hebben de 
laatste jaren negatieve vooroordelen verworpen:
-  het koperspiraaltje bedreigt op geen enkele manier 

de gezondheid of toekomstige vruchtbaarheid
-  er is geen verhoogd risico op infecties of buiten-

baarmoederlijke zwangerschappen
-  de effectiviteit van het koperspiraaltje is niet 

minder dan die van de pil
-  het koperspiraaltje houdt de bevruchting tegen, er 

vindt dus géén maandelijkse bevruchting plaats.

Let op!
Je kunt T-Safe niet gebruiken bij een actieve 
ontsteking of bij een afwijking van de baarmoeder. 
Een soa moet eerst worden uitgesloten voordat 
T-Safe wordt geplaatst.

Vergoeding en bestellen 
Anticonceptie voor vrouwen vanaf 21 jaar wordt 
niet vergoed vanuit het basispakket. Er vindt wel 
vaak vergoeding plaats vanuit de aanvullende 
verzekering. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. 
Het consult van de huisarts voor plaatsing en 
controle wordt wel vergoed.
T-Safe is verkrijgbaar bij de apotheek en is online te 
bestellen via www.t-safe.nl. De aanschafprijs is € 69,-.

Deze folder is een aanvulling op de patiëntenbijsluiter. Lees 
altijd eerst de bijsluiter voordat je T-Safe laat plaatsen.

www.t-safe.nl 
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