
De anticonceptieve werking van de koperspiraal

Een koperspiraal is een betrouwbare vorm van langdurige anticonceptie. De anticonceptieve werking van een koper- 

spiraal wordt toegeschreven aan het effect van koper op de activiteit van de zaadcellen in de baarmoeder.1,2 De koperionen 

hebben een verlammend effect op de zaadcellen waardoor deze niet in staat zijn om de eicel te bevruchten.2 Vroeger werd 

onterecht gedacht dat de werking van een koperspiraal uitsluitend berustte op het voorkomen van innesteling van een 

bevruchte eicel in het endometrium en dat de koperspiraal dus een abortieve werking heeft.1 Deze theorie wordt echter niet 

ondersteund door empirisch bewijs.

Geen maandelijkse bevruchting bij gebruik koperspiraal
De werking van een koperspiraal (ook wel IUD genoemd) is uitvoerig beschreven door wetenschappers.3-5 In deze reviews 

worden meerdere onderzoeken aangehaald die aantonen dat de anticonceptieve werking van een koperspiraal primair 

berust op het immobiliserende en cytotoxische effect van koper op de zaadcellen. De zaadcellen worden door de koperionen 

geïnactiveerd, waardoor deze niet meer in staat zijn om een eicel in de eileider te bereiken.3-5 Daarnaast zijn er aanwijzingen 

dat de koperionen ook toxisch zijn voor eicellen.3-5 Hierdoor rijpen de eicellen niet volledig uit of gaan ze zelfs ten gronde.3,5,6 

Door het destructieve effect van het koper op zowel de zaad- als de eicellen, vindt bij gebruiksters van een koperspiraal dus 

géén maandelijkse bevruchting plaats. 

Om aan te tonen dat er geen bevruchting optreedt bij het gebruik van een koperspiraal, is er onderzoek gedaan naar het 

optreden van zwangerschapskenmerken bij gebruiksters van een koperspiraal. Een aantal onderzoeken heeft gekeken naar 

de aanwezigheid van het zwangerschapshormoon humaan chorion gonadotropine (hCG). Ten eerste bleek uit onderzoek 

van Segal et al7 dat er in de tweede cyclushelft van spiraalgebruiksters geen hCG aanwezig was en er dus geen bevruchting 

had plaatsgevonden. Bij de controlegroep (vrouwen die geen spiraal gebruikten) werd wél een stijging van post-ovulatoir 

hCG waargenomen.7 Verschillende onderzoeken vonden een sterk verminderd aantal cycli met aantoonbaar hCG bij 

koperspiraalgebruiksters ten opzichte van vrouwen die geen spiraal gebruikten.8-11 

Daarnaast onderzochten wetenschappers bij koperspiraalgebruiksters de fysieke aanwezigheid van bevruchte eicellen in 

de eileider. De onderzoeksresultaten tonen aan dat er géén tot een sterk verminderde hoeveelheid bevruchte eicellen 

aangetroffen wordt bij koperspiraalgebruiksters in vergelijking met het aantal bevruchte eicellen bij vrouwen die geen 

spiraal gebruikten.4,9  

Conclusie
Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat de werking van de koperspiraal in beginsel berust op het voorkómen van 

de bevruchting door het inactiveren van de zaadcellen in de baarmoeder. Koperspiralen hebben dus een anticonceptieve 

werking, geen abortieve werking.
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