
DE NIEUWE GENERATIE
 HORMOONVRIJE ANTICONCEPTIE

SHAPED FOR YOU



Ballerine
ware grootte

(ø15 mm)

Het spiraaltje is geschikt voor vrouwen tus-
sen 16 en 45 jaar. De Ballerine is door de zeer 
dunne inbrenghuls makkelijk te plaatsen en 
daardoor ook geschikt voor jonge vrouwen 
die nog niet eerder bevallen zijn. Door de 
unieke en soepele 3D-vorm kan de Ballerine 
een mooi alternatief zijn voor vrouwen die 
minder goed reageren op andere koper-
spiralen.

Ballerine is een nieuw, betrouwbaar spi-
raaltje zonder hormonen. Het werkt op 
een vergelijkbare wijze als andere koper-
spiralen en is effectief voor 5 jaar. Ballerine 
is ideaal voor vrouwen die een voorkeur 
hebben voor hormoonvrije anticonceptie.  
De natuurlijke cyclus blijft behouden en je 
kunt zorgeloos vrijen.

NIEUWE GENERATIE ANTICONCEPTIE
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De Ballerine bestaat uit een aantal koperen 
balletjes, geregen aan een flexibel frame 
met ‘memory shape’. De balletjes hebben 
een koperoppervlak van 300mm2. Zodra het 
frame uit de inbrenghuls komt, krult het zich 
in de baarmoeder op tot een bolle vorm. 
Door deze vorm vindt de Ballerine constant 
haar ideale positie in de baarmoeder. Om-
dat de inbrenghuls van Ballerine dunner is 
dan die van andere spiraaltjes, kan dit het 
plaatsen vergemakkelijken. 

Direct na plaatsing geven de koperen balletjes 
van de Ballerine geleidelijk een beetje koper 
af. Dit zorgt ervoor dat:

• spermacellen verlamd worden
• bevruchting van een eicel voorkomen 

wordt
• het innestelen van een eicel in de  

baarmoeder voorkomen wordt

Ballerine werkt op een vergelijkbare wijze 
als andere koperspiralen en zorgt voor  
betrouwbare anticonceptie voor 5 jaar.

WERKING EN PLAATSING



In de eerste drie maanden na plaatsing 
van Ballerine kunnen vrouwen last krijgen 
van bijwerkingen. De meeste vrouwen 
hebben weinig tot geen last van het spi-
raaltje, maar bij anderen is er wel sprake 
van bijwerkingen, zoals:

• hevige, langdurige en/of onregel-
matige menstruatie

• (soms hevige) buikkrampen
• tussentijds bloedverlies

Na deze drie maanden is je lichaam  
gewend aan het spiraaltje en herstelt de 
natuurlijke cyclus zich. 

Je mag Ballerine niet gebruiken bij*:

• onverklaarbaar vaginaal bloedverlies
• een actieve ontsteking in het kleine 

bekken
• een afwijking van de baarmoeder
• de ziekte van Wilson
• een koperallergie

Ballerine is minder geschikt voor vrouwen 
die van nature hevig menstrueren en hier 
last van ondervinden.

* Deze folder is een aanvulling op de patiëntenbijsluiter.  
Lees altijd eerst de bijsluiter voordat je Ballerine laat plaatsen.

BIJWERKINGEN



Anticonceptie wordt niet vergoed vanuit 
de basisverzekering aan vrouwen vanaf 21 
jaar, tenzij zij hiervoor aanvullend verzekerd 
zijn. De plaatsing van het spiraaltje door de 
huisarts wordt wél vergoed. Vraag na bij 
de zorgverzekeraar wat er vergoed wordt 
als het spiraaltje geplaatst wordt door een 
gynaecoloog of verloskundige. Houd reke-
ning met het eigen risico. 
Ballerine is verkrijgbaar bij de apotheek  
en kan ook online besteld worden via  
www.ballerine.nl. De aanschafprijs is €119.

VERGOEDING & KOSTEN

http://www.ballerine.nl


WWW.BALLERINE.NL

Kruisweg 647
2132 NC Hoofddorp

info@titushealthcare.nl
www.titushealthcare.nl

Innovatief design 
3D bolvormig IUD

Hormoonvrij

Dunne inbrenghuls: 3,2 mm

Betrouwbaarheid: 99%

Verblijfsduur van 5 jaar 5 
jaar

99%

3,2
mm

3D
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