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Amsterdam, Datum 

Betreft: anticonceptiepil Diane / Minerva 

 

Geachte mevrouw, 

 

Uit onze patiëntenadministratie blijkt dat wij u afgelopen jaar een recept voor de “Diane-pil” hebben 
voorgeschreven. Over dit medicijn is informatie bekend welke wellicht voor u relevant is. 

 

In maart 2008 hebben we al onze Diane gebruiksters eenzelfde soort brief geschreven. Nu schijven we 
weer een brief omdat de Diane in het nieuws gekomen is als een pil waar de afgelopen 30 haar “doden bij 
gevallen zijn”. 

 

De Diane is in de eerste plaats een middel tegen acné (jeugdpuistjes) en daarbij ook een middel voor 
anticonceptie. Uit de medische literatuur is bekend dat zo’n 20 tot 50 % van de vrouwen die acné hebben 
een positief effect bemerken op acne bij het gebruik van de pil, bij Diane zou dit positieve effect mogelijk 
nog groter zijn. Dat is een belangrijk voordeel.  

 

Er zijn echter ook nadelen: het is een relatief zware anticonceptie pil met een bewezen hoger risico op het 
voorkomen van trombose. Het risico is ca. 4 keer hoger dan bij een andere anticonceptiepil. Dit risico is 
met name relevant in het eerste jaar van gebruik. Door de specifieke werking tegen acné, de anti-
androgene werking, kan ook het libido verminderen. Dit uit zich in minder zin in vrijen en/of minder 
makkelijk een orgasme bereiken. Door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wordt de Diane 
niet meer geadviseerd bij acne. 

 

Terzijde merken we op dat alle nieuwe pillen waar nu op het internet en in de pers reclame voor gemaakt 
wordt niets toevoegen boven de meest voorgeschreven pil. Integendeel: ze zijn veel duurder, en geven 
aantoonbaar meer bijwerkingen en hogere risico’s op trombose. Vrouwen ouder dan 35 die ook nog roken 
wordt aangeraden een keus te maken: of door roken en stoppen met de pil of omgekeerd. De combinatie 
is echt niet goed. 

 

Mogelijk gebruikt u de Diane nog en wilt u hiermee doorgaan. Het kan echter ook zo zijn dat het gebruik 
een gewoonte geworden is of dat de aanvankelijke reden (acné) niet meer bestaat of slechts in geringe 
mate aanwezig is. In deze gevallen willen we dit graag met u bespreken. Mogelijk is een andere pil een 
passend alternatief. Wilt u hiervoor een afspraak maken? 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

Huisartsen “Oude Turfmarkt” en de Studentenartsen UvA / HvA 


