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MIFEGYNE TABLET - 200 MG 
Bevat per tablet 200 milligram Mifepriston. 

 
Dit is een verkorte uitleg voor gebruik van medicatie, voorgeschreven door Stimezo Zwolle. 
https://db.cbg-meb.nl/bijsluiters/h24206.pdf 
 
 Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof Mifepriston. 

 
 

WERKING: 
Mifepriston (Mifegyne) blokkeert 
de werking van progesteron, het 
hormoon dat een zwangerschap 
ondersteunt en laat groeien. 
Daarom kan het gebruikt worden om 
een zwangerschap af te breken. 

 
DOSERING: 
Na een intakegesprek heeft u in de 
kliniek een tablet van 200 mg 
mifepriston ingenomen. Volgens de 
fabrikant zou u drie tabletten in 
moeten nemen. In veelvuldig 
wetenschappelijk onderzoek is 
uitgebreid aangetoond dat 1 tablet 
net zoveel kans op succes heeft als 
3 tabletten. 

BORSTVOEDING 
Mifepriston komt maar in heel kleine 
hoeveelheden in de borstvoeding 
terecht. U kunt de borstvoeding 
voortzetten tot de inname van de 
misoprostol. 

 
OVERIGE OPMERKINGEN 
Gebruik van bepaalde medicamenten 
kan de werkzaamheid van mifepriston 
verminderen. Dit zijn o.a. 
corticosteroiden, middelen tegen 
schimmels, Erythromycine en 
Rifampicine en middelen gebruikt bij 
epilepsie. 

 
Mifepriston moet niet met grapefruit- 
sap worden ingenomen. 

 

WANNEER BEGINT DE WERKING:    
Het middel begint meteen te werken. 
Tevens heeft u misoprostol (Cytotec) 
mee naar huis gekregen om te zorgen 
dat de bloeding op gang komt. 
Bij een behandeling met de abortus- 
pil (dus samen met de 4 misoprostol 
tabletten kan soms veel bloedverlies 
optreden. In ongeveer 1 op 2000 
gevallen zou een bloedtransfusie 
nodig kunnen zijn. 

 
BIJWERKINGEN 
In het algemeen heeft mifepriston 
weinig bijwerkingen. Sporadisch kan 
huiduitslag en duizeligheid optreden; 
andere bijwerkingen zijn nog 
zeldzamer. 

Disclaimer: 
De inhoud van deze folder is met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld, maar het kan voorkomen 
dat niet alle informatie in deze folder op 
een bepaald moment actueel juist, 
volledig of van toepassing is. De inhoud van 
deze folder is slechts ter informatie, er 
kunnen geen rechten aan worden 
ontleend. 
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