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Anticonceptie 

Er is een nieuwe manier van anticonceptie op de markt gebracht onder de naam Persona. Op 

de meeste dagen is geen anticonceptie nodig. Persona geeft aan welke dagen dat zijn. 

Persona meet hiervoor de concentratie van twee hormonen die voorkomen in ochtendurine 

en die de menstruatiecyclus regelen. De fabrikant geeft voor Persona een betrouwbaarheid 

van 94 % op, voor vrouwen die gedurende een jaar dit anticonceptiemiddel toepassen. 

2p 49  Wat wil in dit geval een betrouwbaarheid van 94 % zeggen voor vrouwen die gedurende een 

jaar Persona gebruiken? 

A Dat er bij hen bij 94 van de 100 keer gemeenschap geen kans bestaat op zwangerschap. 

B Dat er bij hen van 94 vrouwen gemiddeld 6 zwanger worden. 

C Dat er bij hen van 94 vrouwen zeker 6 zwanger worden. 

D Dat er bij hen van 100 vrouwen gemiddeld 6 zwanger worden. 

E Dat er bij hen van 100 vrouwen zeker 6 zwanger worden. 

De bijsluiter van Persona bevat de volgende informatie over de menstruatiecyclus: 

In het begin van de menstruatiecyclus komt er in een van de eierstokken een eicel tot 

ontwikkeling in een follikel; deze eicel zal later vrijkomen. De groeiende follikel 

produceert steeds meer oestrogeen. Oestrogeen zorgt ervoor dat de binnenbekleding van de 

baarmoeder dikker wordt. Ongeveer in het midden van de cyclus bereikt de 

oestrogeenconcentratie een maximum. Dit zorgt weer voor een snelle stijging van een ander 

hormoon: het luteïniserend hormoon (LH). Het LH zorgt ervoor dat de follikel openspringt 

en de eicel vrijkomt. Deze eisprong vindt 24 tot 36 uur na de snelle stijging van LH plaats. 

Daarna daalt LH weer net zo snel als het gestegen is. Na de eisprong kan de eicel gedurende 

ongeveer 24 uur worden bevrucht. Gebeurt dit niet, dan sterft de eicel af in de eileider.  

De lege follikel ontwikkelt zich tot geel lichaam. Dat produceert nog 12 dagen oestrogeen 

en een ander hormoon: progesteron. Als deze productie stopt dan zorgt de snelle daling van 

de beide hormoonconcentraties ervoor dat de binnenbekleding van de baarmoeder wordt 

afgestoten: de menstruatie. 

Als in een cyclus op dag 15 de eisprong plaatsvindt, heeft het baarmoederslijmvlies nog niet 

de maximale dikte bereikt. 

1p 50  Waarom is dit geen probleem voor de innesteling van de blastula (= het ontwikkelend 

embryo)? 

In de gebruiksaanwijzing van Persona staat het volgende: 

Persona meet op bepaalde momenten in de cyclus de concentraties in de urine van twee 

hormonen: E3G (een vorm van oestrogeen) en LH. 

Als het groene lampje brandt, is het met het oog op ongewenste zwangerschap veilig om 

gemeenschap te hebben zonder gebruik van een aanvullend anticonceptiemiddel. 

Als het rode lampje brandt, is het niet veilig om onbeschermd gemeenschap te hebben. 

2p 51  Welke van onderstaande afbeeldingen geeft in een cyclus van 30 dagen een juiste weergave 

van de veilige en onveilige dagen?  

Persona heeft net als de anticonceptiepil, het pessarium en het spiraaltje een belangrijk 

nadeel in vergelijking met het condoom. 

1p 52  Noem dit nadeel. 
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