
Een spiraaltje kiezen 
In onderstaande tabel proberen we duidelijkheid te scheppen tussen de verschillende spiraaltjes die er bestaan en de voor en nadelen van deze spiraaltjes: 

 T-safe (koperspiraaltje) Kyleena Mirena 
Wel / geen hormonen  Geen hormonen, werkzame stof koper  

 
 

koper Wel hormonen:19.5mg 
levonorgestrel  

Wel hormonen: 52mg levonorgestrel 

Werkingsduur Maximaal 10 jaar 
 

Maximaal 5 jaar Maximaal 6 jaar 

Werking - Koperionen verlammen zaadcellen, waardoor 
bevruchting wordt voorkomen.  
- Baarmoederslijmvlies verandert, waardoor een 
eventuele bevruchte eicel niet kan innestelen. 

Werking voor Kyleena en Mirena gelijk  
- Het slijm dat zich in het baarmoederhalskanaal bevindt wordt 'taaier', 
waardoor zaadcellen er moeilijker doorheen kunnen.  
- Door de afgifte van het hormoon levonorgestrel in de baarmoeder kunnen 
zaadcellen, die toch het slijm passeren, hier niet normaal bewegen en 
functioneren. Dit verkleint de kans op een bevruchting.  
- Het baarmoederslijmvlies (dit is de 'binnenbekleding' van de baarmoeder) 
wordt niet of nauwelijks opgebouwd. Hierdoor kan, als er toch een 
bevruchting plaatsvindt, een bevrucht eicel zich niet innestelen. 
 

Betrouwbaar Zeer betrouwbaar Zeer betrouwbaar Zeer betrouwbaar 
 

Te combineren met 
borstvoeding 

Ja Ja Ja 

Prijs spiraal €69 op recept via De Kuip en ophalen bij apotheek 
of te bestellen op www.t-safe.nl  

€160 op recept via De Kuip, ophalen 
bij apotheek.  
 

€160 op recept via De Kuip, ophalen 
bij apotheek. 

Invloed op menstruatie Bij een koperspiraal blijft men doorgaans gewoon 
ongesteld. Het vaginale bloedverlies kan in 
sommige gevallen tot 10% toenemen ten opzicht 
van de voorgaande menstruatie (die niet werd 
beïnvloed door hormonen). 

Sterke vermindering van het 
bloedverlies bij menstruatie. 

Sterke vermindering tot verdwijnen 
van bloedverlies bij menstruatie. 



Meest voorkomende 
bijwerkingen 

Het over grote deel van de mensen heeft weinig 
klachten van een spiraaltje.  
 
Mogelijke bijwerkingen van de T-Safe: hevige, 
langdurige en/of onregelmatige menstruatie. De 
menstruatie kan ook wat langer uitblijven. (soms 
hevige) buikkrampen en tussentijds bloedverlies.  
 
Na deze drie maanden is je lichaam gewend aan 
het spiraaltje en herstelt de natuurlijke cyclus zich. 
Je menstruatie verloopt dan (meestal) weer als 
vanouds. Een klein aantal vrouwen heeft blijvend 
wat meer bloedverlies. 
 

Het over grote deel van de mensen 
heeft weinig klachten van een 
spiraaltje.  
 
- Hoofdpijn  
- Libidoverlies  
- Acne  
- Gevoelige borsten  
- Depressie  
- Buikpijn / Pijn in kleine bekken 

Het over grote deel van de mensen 
heeft weinig klachten van een 
spiraaltje. 
 
- Hoofdpijn  
- Libidoverlies  
- Acne  
- Gevoelige borsten  
- Depressie  
- Buikpijn / Pijn in kleine bekken 

 

Het verschil tussen de Mirena en Kyleena spiraal is voornamelijk de hoeveelheid hormonen. De Mirena bevat meer hormonen, waardoor de kans groter is dat 
een menstruatie volledig verdwijnt. Echter komen er meer bijwerkingen voor bij de Mirena dan de Kyleena (door die grotere hoeveelheid hormonen). 

 


