
Uw arts heeft aanbevolen dat u zoledroninezuur (Aclasta) toegediend krijgt; dit middel 
wordt gebruikt voor het behandelen van postmenopauzale vrouwen en volwassen 
mannen met osteoporose of osteoporose veroorzaakt door corticosteroïden en de 
botziekte van Paget bij volwassenen. Deze ziekten houden in dat de botten zwakker 
en brozer worden, zodat ze gemakkelijker kunnen breken.

Een bijwerking genaamd osteonecrose van de kaak (ONJ) (botschade in de kaak) 
werd zeer zelden gemeld bij patiënten die met zoledroninezuur behandeld worden 
voor osteoporose. ONJ kan ook optreden na stopzetting van de behandeling.

Het is belangrijk om te proberen ONJ te vermijden aangezien het een pijnlijke 
aandoening is die moeilijk te behandelen kan zijn. Om het risico op het optreden 
hiervan te verminderen, zijn er enkele voorzorgen die u moet nemen.

Vóór het starten van de behandeling:
Voordat u Aclasta krijgt, moet u uw arts, apotheker of verpleegkundige informeren 
als:

• u problemen heeft met uw mond of tanden, zoals een slechte mondgezondheid, 
ziekte van uw tandvlees of geplande tandextractie;

•  u geen routinematige mondzorg krijgt of gedurende lange tijd geen gebitscontrole 
heeft gehad;

•  u rookt (aangezien dit het risico op tandproblemen kan verhogen).

•  u eerder behandeld werd met een bisfosfonaat (gebruikt om botaandoeningen te 
behandelen of voorkomen);

•  u geneesmiddelen genaamd corticosteroïden inneemt (zoals prednisolon of 
dexamethason);

• u kanker heeft.
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Deze herinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan je 
op de hoogte moet zijn vóór en tijdens de behandeling met zoledroninezuur 
(Aclasta).

ACLASTA® (ZOLEDRONINEZUUR): 
PATIENTENHERINNERINGSKAART OVER 

OSTEONECROSE VAN HET KAAKBEEN



Uw arts kan u vragen een tandheelkundig onderzoek te ondergaan voordat u de 
behandeling met Aclasta begint

Tijdens de behandeling:
• U moet een goede mondhygiëne aanhouden, regelmatig tanden poetsen en moet 

uw gebit regelmatig worden gecontroleerd. Als u een kunstgebit draagt, moet u 
zeker zijn dat deze goed past.

• Als u onder tandheelkundige behandeling bent of gepland staat voor tandchirurgie 
(bijv. tanden trekken), moet u uw arts informeren en uw tandarts vertellen dat u 
zoledroninezuur krijgt.

• Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u problemen ervaart 
met uw mond of tanden zoals losse tanden, pijn of zwelling, of het niet genezen van 
zweren of wondvocht, aangezien dit tekenen kunnen zijn van osteonecrose van 
het kaakbeen.

Lees aandachtig de bijsluiter 
alvorens u het geneesmiddel Aclasta® gebruikt
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