
De FemCap™ 

Made in USA  

 

Niet-steriel barrière-anticonceptiemiddel voor de vrouw 
 
Aanbevolen wordt om de FemCap door een arts of gynaecoloog 
te laten voorschrijven. 
 
Bijsluiter met informatie voor de patient 

(s.v.p. deze informatie na het lezen bewaren) 
 
Inleiding 

 

Deze bijsluiter stelt u in staat om de FemCap te leren kennen  
en te gebruiken. De FemCap is een barrièremiddel voor de vrouw 
om zwangerschap te voorkomen.  
 
De instructies in deze bijsluiter vervangen niet de meer specifieke instructies, die door 
uw arts of gynaecoloog zijn aanbevolen. 
Om de risico’s en voordelen van de FemCap te begrijpen moet u deze gehele bijsluiter 
lezen en u eigen maken. Als u iets niet begrijpt raadpleeg dan uw arts. 
De FemCap is ontworpen om te voorkomen dat sperma de baarmoederhals en de 
baarmoeder binnendringt. (Fig. 1) 
 
Beschrijving 

 
De FemCap is een nieuw anticonceptie barrièremiddel voor de vrouw. Het wordt 
gemaakt van duurzaam siliconen rubber, dat gemakkelijk schoon te maken is. 
De FemCap is ontworpen om in uw lichaam te passen en hindert de veranderingen in uw 
vagina tijdens de geslachtsgemeenschap niet. 
De FemCap wordt geleverd in 3 maten: small, medium en large. De binnendiameter 
van de rand bepaalt de maat.  Small (22mm) is bedoeld voor vrouwen die nog nooit 
zwanger zijn geweest, Medium (26mm) voor vrouwen die wel zwanger zijn geweest 
maar geen vaginale bevalling hebben gehad en large (30mm) is bedoeld voor vrouwen 
die een vaginale bevalling hebben gehad van een voldragen baby. 
Bij het ontwerpen van de FemCap is rekening gehouden met de anatomie van de vagina 
om verzekerd te zijn van een gelijkmatige drukverdeling voor optimaal comfort.  
Het ontwerp volgt de vorm van de baarmoederhals en is zacht en glad zonder scherpe 
randen. 
De FemCap bestaat uit een boord, een ronde top met een komvormige onderkant met 
omgevouwen rand, een gleuf tussen de ronde top en de boord en een verwijderbandje. 
(Fig. 2)  

 

 

 

                Figuur 2 

 

 

 

 

 
De FemCap is uitgebreid getest en vergeleken met het pessarium in klinische testen in verscheidene 
onderzoekcentra in de Verenigde Staten met in achtneming van de FDA voorschriften. 
Uit deze klinische testen bleek dat 75% van de vrouwen die het pessarium hadden gebruikt de 
voorkeur gaven aan de FemCap. 



De boord (buitenrand) fungeert als afsluiter tegen de wand van de vagina en als een 
trechter die er voor zorgt dat het sperma in de gleuf met de zaaddodende gel 
(spermicide) terecht komt. 
De baarmoederhals wordt volledig bedekt door de komvormige onderkant van de ronde 
top. Met het bandje kan de cap gemakkelijk verwijderd worden. 
 
Het inbrengen en verwijderen van de FemCap  is eenvoudig en gemakkelijk in korte tijd 
te leren.  
Als de  FemCap correct is aangebracht zal het sexuele plezier van u en uw partner niet 
worden belemmerd. 
 

Voor wie is de FemCap bedoeld? 

 

De FemCap is bedoeld voor volwassen vrouwen die de voorkeur geven aan een 
barrièremiddel om zwangerschap te voorkomen. 
 
Contra-indicaties  (redenen om de FemCap niet te gebruiken) 
 

• afwijkingen aan vagina en/of baarmoederhals 
• allergisch voor siliconen rubber of zaaddodend middel (spermicide) 
• ziektegeschiedenis waaruit de kans op het Toxische Shock Syndroom (TSS) blijkt 
• als zwangerschap gevaar oplevert voor leven of gezondheid 
• uitgesproken zwaarlijvigheid (obesitas)  
• niet in staat zijn om de FemCap  in te brengen, te plaatsen of te verwijderen 
• gedurende menstruatie 
• minder dan10 weken na een bevalling of 6 weken na een abortus om de 

baarmoederhals te laten herstellen. 
• bij ontsteking aan de baarmoederhals of een vaginale infectie 
• baarmoederhals kanker 
• niet in staat zijn om de gebruiksaanwijzing te begrijpen. 

 

Waarschuwing:  

Breng de FemCap niet in voordat u de volledige gebruiksaanwijzing heeft 

gelezen. 

De FemCap moet op de juiste wijze worden ingebracht VOORDAT u sexueel 

opgewonden raakt.  Dat kan van een kwartier tot 42 uur hieraan voorafgaand. 

Dit om zeker te zijn van de juiste plaatsing en om te voorkomen dat de 

spontaniteit tijdens de geslachtsgemeenschap wordt onderbroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Voordat u de FemCap inbrengt 
 
Leeg, indien mogelijk, uw blaas en ingewanden. Was voordat u de FemCap inbrengt uw 
anus, uw genitale gebied en uw handen. Hierdoor vermindert het risico op besmetting. 
 

 
 
 
 
Deze stap is erg belangrijk omdat u precies moet weten waar en hoe 
diep de FemCap aangebracht dient te worden. 

 
 
 

 
Zoek uw baarmoederhals. U moet altijd de positie van uw baarmoederhals bepalen 
voordat u de FemCap inbrengt. Om deze te vinden steekt u uw vinger diep in uw vagina. 
De baarmoederhals voelt aan als het puntje van uw neus en de positie is afhankelijk van 
de tijd van de maand en uw lichaamshouding. 

 
Waarschuwing : gebruik geen irrigator (vaginale douche) als de Femcap geplaatst is. Wel is normaal 
wassen of douchen toegestaan. 

 

2. Het inbrengen van de FemCap 

 
Pak voor het inbrengen de cap halverwege tussen de korte en de lange rand vast. Breng 
ongeveer ¼ theelepel van een zaaddodende gel in het komvormige gedeelte. Draai de 
cap om en breng ongeveer ½ theelepel van deze gel aan in de hiervoor ontworpen groef 
tussen het komvormige gedeelte en de rand. Breng vervolgens een dun laagje gel aan op 
de rest van de FemCap met uitzondering van de plaatsen waar uw duim en vingers de 
cap vasthouden.(dit voorkomt dat de FemCap u uit de vingers glipt). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Houd de cap in één hand vast met de binnenkant van het komvormige gedeelte naar 
boven gericht en langere rand in de richting van het lichaam. Druk de cap plat tussen 
duim en wijsvinger. Neem een van de volgende houdingen aan: staand op één been 
terwijl het andere op een stoel of toiletbril rust, gehurkt met beide voeten op de grond of 
liggend op de rug met gebogen knieën.  

 
 
 
 



Houd met uw vrije hand uw schaamlippen uit elkaar terwijl u de samengeknepen 
FemCap, met het komvormig gedeelte naar boven en de lange rand naar voren in uw 
vagina aanbrengt. Druk de FemCap neerwaarts in de richting van de anus en 
vervolgens zover mogelijk naar achteren, zodat de FemCap de gehele baarmoederhals 
bedekt. 
 
Als de FemCap eenmaal geplaatst is kunt u de volgende 42 uur zo vaak u wilt 
geslachtsgemeenschap hebben. U moet echter wel voor iedere volgende 
geslachtsgemeenschap de positie van de FemCap controleren en opnieuw ongeveer ½ 

theelepel zaaddodende gel aanbrengen zonder de FemCap te verwijderen. 
 
 
Het is belangrijk dat u de FemCap niet ergens tussen uw 

vaginale opening en de baarmoederhals plaatst. Zorg er 

voor dat de FemCap helemaal naar boven is geduwd om uw 

baarmoederhals geheel te bedekken.  

 

 

 

3. Controle van de positie van de FemCap 

 
Controleer de plaats van de FemCap onmiddellijk na het inbrengen en ten minste 15 
minuten voorafgaand aan enige sexuele opwinding. 
Dit om er zeker van te zijn dat de FemCap correct is aangebracht. 
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U kunt het beste neer hurken en daarna uw vinger in uw vagina steken zie afbeelding 1. 
 
Zie afbeelding 2, naar boven drukken tegen het bandje en de ronde top van de FemCap. 
Nog steeds gehurkt, blijft u ten minste 10 seconden drukken. 
 
Als de FemCap de baarmoederhals niet geheel bedekt moet u hem over de 
baarmoederhals drukken of verwijderen en opnieuw inbrengen. Zie afbeelding 3. 
 
4. Het verwijderen van de FemCap  

 
Waarschuwing: Wacht ten minste tot zes uur na uw laatste geslachtsgemeenschap 
voordat u de cap verwijdert. Als u de FemCap eerder verwijdert kunt u de kans op 
zwangerschap verhogen. 
Waarschuwing: Let op dat u uw vagina niet met uw vingernagel verwond tijdens het 
verwijderen van de FemCap. 
 
Om de cap te verwijderen kunt u het beste gehurkt gaan zitten en voorover buigen alsof 
u op het toilet zit. 
 
 
 
 
 
 
Dit brengt de cap dichter bij uw vinger.  
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U kunt de FemCap in elke door u gewenste richting draaien. 

 
 
 
 
 

Druk het topje van uw vinger tegen de ronde top van de  FemCap en druk er een deukje 
in. Hierdoor zal de zuigwerking worden verbroken waardoor er voor uw vinger voldoende 
ruimte ontstaat tussen het verwijderbandje en de ronde top.  
 
Haak uw vinger achter het verwijderbandje. 
 
En trek tenslotte de FemCap voorzichtig uit uw vagina. 

 

 

 

 

 

 

5. Onderhoud van de Fem Cap 

 
Was de cap grondig in warm zeepwater en spoel hem daarna af. Droog de FemCap met 
een zachte schone doek. Gebruik geen synthetische reinigingsmiddelen, organische 
oplosmiddelen of scherpe voorwerpen en vermijd hitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewaar de FemCap wanneer hij niet wordt gebruikt in de daarvoor bestemde doos. 
Vervang de FemCap na een jaar of eerder indien u gaatjes, scheuren, barsten of andere 
tekenen van slijtage constateert. 
 
Hoe wordt de FemCap geleverd? 

 
De niet steriele FemCap  is schoon, klaar voor gebruik en afzonderlijk verpakt in een 
voor hergebruik geschikte plastic opbergdoos. Het geheel zit in een kartonnen 
buitendoos. 
Bij de FemCap zit een bijsluiter met gedetailleerde informatie en een 
gebruiksaanwijzing. Bovendien krijgt u een instructie dvd en een naslaggids om u te 
helpen bij het inbrengen en verwijderen van de FemCap. 
 
Op de buitendoos staat de maat van de FemCap. 
De FemCap is beschikbaar in drie maten: 22, 26 en 30mm gemeten langs de diameter 
van de binnenrand van de kom. De FemCap wordt ook geleverd met een identificatie 
kaart met daarop de maat en het productienummer. Deze kaart moet op een veilige 
plaats bewaard worden in geval identificatie nodig is. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen 

 

Om het risico op zwangerschap te vermijden moet u de FemCap bij iedere 

geslachtsgemeenschap op de juiste manier gebruiken. 

Mocht u dit niet lukken, raadpleeg dan zo spoedig mogelijk uw arts of 

gynaecoloog. Hij of zij kan u de juiste informatie geven met betrekking tot een 

noodoplossing (b.v. de morning-after-pil) 

 

Zowel het inbrengen als het verwijderen van de FemCap behoren volledig pijnloos te 
gebeuren.  Als u pijn of irritatie ondervindt of een vraag heeft, raadpleeg dan vooral uw 
arts of gynaecoloog.  
 
Het is niet aangetoond dat de FemCap  het overbrengen van HIV, het virus dat AIDS 
veroorzaakt,  kan voorkomen. Bij risico op HIV/AIDS moet altijd een condoom worden 
gebruikt. 
Gebruik de FemCap niet tijdens uw menstruatie. Als u in deze periode wel sexueel actief 
bent gebruik dan een condoom. 
Mocht u ooit na het plaatsen van de FemCap een slechte geur waarnemen of  indien  de  
FemCap na verwijdering vreemd ruikt neem dan contact op met uw arts of gynaecoloog. 
 
Hoewel er nooit een relatie is aangetoond tussen de FemCap en het Toxische 
Shock Syndroom (T.S.S.), moet u om de geringste kans op T.S.S. te vermijden de 
FemCap  nooit gebruiken tijdens de menstruatie en niet langer dan 48 uur in de vagina 
laten zitten. 
Symptomen van T.S.S. zijn o.a.: plotselinge koorts (39˚of meer), overgeven, diarree, 
duizeligheid, spierpijn of op zonnebrand lijkende uitslag. Mocht u een van deze 
symptomen hebben, verwijder dan de FemCap en raadpleeg onmiddellijk uw dokter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hoe wordt de FemCap™ gebruikt. 
 

 

                                  
 

 

Mogelijke problemen en oplossingen 

 

Raadpleeg uw dokter of gynaecoloog als een van de volgende gevallen zich 

voordoet: 
 

• Problemen met het inbrengen of verwijderen van de FemCap. 
• Onzekerheid m.b.t. de juiste plaatsing. 
• Als de FemCap los raakt gedurende de geslachtsgemeenschap, bij het wandelen, 

hoesten,, inspanning of de stoelgang.  
• Er bloed in de FemCap wordt aangetroffen buiten de periodes waarin dit kan 

optreden, zoals bij het begin van menstruatie of ovulatie.  
• Als er pijn of ongemak door u of uw partner tijdens het gebruik van de FemCap 

wordt ervaren. 
• Bij ongewone vaginale afscheiding of geur. 

 
Routine Follow-up Onderzoek 

• Voor controle en het opnieuw plaatsen van de FemCap na zwangerschap, 
miskraam of abortus. 
 

 

 

 



 

 

Mogelijke bijwerkingen 
 
I. Hoewel er een mogelijk verband bestaat tussen het gebruik van het pessarium en  
het Toxische Shock Syndroom (T.S.S.), een zeldzame maar ernstige aandoening die 
fataal kan zijn, is dit  bij de FemCap niet aangetoond. 
 

II. Zoals  bij elke andere vorm van anticonceptie kan ongewenste zwangerschap 
hier ook voorkomen. Vraag uw dokter of gynaecoloog voor de jaarlijkse 

vergelijkende cijfers m.b.t. ongewenste zwangerschappen in relatie met de 

diverse anticonceptiemiddelen.  

 

Klinisch onderzoek bij vrouwen in de V.S. toonde aan dat de kans op zwangerschap bij 
vrouwen die voor het eerst de 2e generatie FemCap gebruikten varieerde van 7.6 tot 
11.2 op de 100 vrouwen gedurende een jaar gebruik. 
Het succes van de FemCap hangt af van de gebruiker. Een hogere mate van succes kan 
worden bereikt als u: 
A. De FemCap bij IEDERE geslachtsgemeenschap op de juiste manier gebruikt. 
B. Hierbij ook steeds een zaaddodende gel aanbrengt. 
C. Als u ervaring krijgt met het gebruik van de FemCap. 
D. Na geslachtsgemeenschap mocht twijfelen, een morning-after middel achter de hand 
houdt. 
 
III. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat het risico voor vrouwen op het ontwikkelen van 
urineweginfectie (U.T.I) tijdens het gebruik van de FemCap veel lager is dan bij het 
gebruik van een pessarium.  
Symptomen van urineweginfectie die kunnen voorkomen zijn o.a.: een branderig gevoel 
tijdens het plassen, bloed in de urine, pijn in de onderbuik. 
IV. Mogelijke bijwerkingen van de FemCap kunnen o.a. zijn: vaginale infectie, 
schaafplekken aan vagina en baarmoederhals. Verder kan ook een allergische reactie op 
het materiaal van de FemCap  of de zaaddodende gel voorkomen. 
 
Bezoek voor actuele informatie de website: www.femcap.com 

FemCap Inc., 14058 Mira Montana Drive 
Del Mar California, 92014 USA 
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