Gezondheidsapps voor natuurlijke anticonceptie:
oude wijn in nieuwe zakken
Medisch hulpmiddel niet zomaar betrouwbaar
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Apps als de NaturalCycles® worden wereldwijd door veel vrouwen gebruikt als een natuurlijke, niet-medicamenteuze
methode van anticonceptie. De apps zijn medische hulpmiddelen die in principe aan dezelfde voorwaarden van
werkzaamheid en veiligheid zouden moeten voldoen als geneesmiddelen. Daarvoor is, bij voorkeur, gerandomiseerd
onderzoek nodig. Voor een geselecteerde groep van gemotiveerde vrouwen lijkt de NaturalCycles®-app misschien
geschikt om momenten in een menstruatiecyclus te voorspellen waarop geen zwangerschapsrisico is. Er moeten
daarvoor in de app wel dagelijks en zorgvuldig gegevens worden ingevoerd, zoals de lichaamstemperatuur. Bewijs uit
gerandomiseerd onderzoek dat een dergelijke app net zo goed of slecht is als orale anticonceptie bestaat echter niet,
zelfs niet bij perfect gebruik. Zolang dat bewijs er niet is dienen zorgverleners dit soort apps niet te adviseren als
anticonceptiemethode.
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Zorgverleners dienen zich bewust te zijn van de grote beperkingen van het gebruik van
een app als anticonceptiemiddel.
De betrouwbaarheid van NaturalCycles® (anticonceptie-app) is gebaseerd op een
algoritme dat met een onbekende onzekerheidsmarge de dagen voorspelt dat een vrouw
geen risico heeft op zwangerschap.
Diagnostische apps die voorspellen dat een vrouw geen risico op zwangerschap heeft
zijn per definitie niet toetsbaar. Een gouden referentietest om een ovulatie aan te tonen
bestaat namelijk niet.
Variërende menstruatiecycli, onzekerheid over het precieze ovulatiemoment,
gedisciplineerde en juiste data-invoer en de noodzaak van aanvullende anticonceptie
beperken de algemene toepasbaarheid van anticonceptie-apps.
Er is geen gerandomiseerd onderzoek bekend naar de effectiviteit van anticonceptieapps waarbij het zwangerschapsrisico direct vergeleken werd met zwangerschapsrisico
bij hormonale anticonceptie.
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