
 

 

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 

handel brengen van het geneesmiddel Azzalure®.  Het verplicht plan voor risicobeperking in 

België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 

doeltreffend gebruik van Azzalure® te waarborgen (RMA  gewijzigde versie 04/2016). 

 

 

Azzalure® (botulinetoxine type A) 
10 Speywood-eenheden/0,05 ml gereconstitueerde oplossing 

 

 

INFORMATIE VOOR DE ARTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie.  Voor de volledige informatie:  lees aandachtig de SKP 

(in bijlage) vooraleer Azzalure® voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te leveren).  De 

volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, 

rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 

 

http://www.fagg.be/
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities) 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 

beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten).  Deze bijkomende 

risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Azzalure® 

te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten : 

De informatie voor artsen over AZZALURE® moet de volgende sleutelelementen bevatten : 
 

 risico op oogafwijkingen, 

 het voorkomen van verre verspreiding van het effect van het toxine, 

 het voorkomen van neutraliserende antilichaam vorming volgend op het gebruik van 

Azzalure.  

 

De informatie voor patiënten over AZZALURE® moet de volgende informatie bevatten: 
  

 risico op oogafwijkingen, 

 het voorkomen van verre verspreiding van het effect van het toxine, 

 het voorkomen van neutraliserende antilichaam vorming volgend op het gebruik van 

Azzalure.  
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Therapeutische indicaties 

Azzalure is geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matig ernstige tot 

ernstige  glabellalijnen (de verticale lijntjes tussen de wenkbrauwen), die bij het fronsen van het 

voorhoofd te zien zijn, bij volwassen patiënten jonger dan 65 jaar, wanneer de ernst van deze 

lijnen een belangrijke psychologische invloed heeft op de patiënt. 

 
Er is geen relevante indicatie voor het gebruik van Azzalure® bij patiënten jonger dan 18 jaar. 

De veiligheid en doeltreffendheid van Azzalure is bij personen jonger dan 18 jaar niet 

aangetoond. 

 

Dosering en toediening van Azzalure 

Botulinetoxine-eenheden zijn verschillend afhankelijk van het geneesmiddel. De Speywood-
eenheden Azzalure® zijn specifiek voor dit preparaat en zijn niet uitwisselbaar met eenheden 
van andere botulinetoxineproducten.  

Azzalure® mag alleen worden toegediend door een arts die beschikt over de juiste kwalificaties 
en ervaring met deze behandeling en die in het bezit is van de noodzakelijke apparatuur. 

Het aanbevolen doseringsregime dat in de Samenvatting van de Productkenmerken wordt 
aanbevolen moet worden aangehouden. De behandeling moet zo nodig worden herhaald om 
opnieuw optreden van de symptomen te voorkomen, maar niet vaker dan in de Samenvatting 
van de Productkenmerken wordt aanbevolen.  

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Azzalure indien de doelspier zwakheid of atrofie 
vertoont. 

 

Toedieningsinstructies 

- Verwijder make-up en desinfecteer de huid met een lokaal ontsmettingsmiddel. 

- Intramusculaire injecties moeten worden toegediend in een rechte hoek op de huid met 

behulp van een steriele injectienaald van 29-30 gauge. 

- De aanbevolen dosis is 50 Speywood-eenheden (0,25 ml gereconstitueerde oplossing) 

Azzalure® te verdelen over 5 injectieplaatsen. In elk van de vijf injectieplaatsen moet 

intramusculair 10 Speywood-eenheden (0,05 ml van de gereconstitueerde oplossing) 

worden toegediend: 2 injecties in elke musculus corrugator en één in de musculus 

procerus dicht bij de nasofrontale hoek, zoals hieronder wordt aangegeven: 
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- De anatomische referentiepunten kunnen beter worden geïdentificeerd indien ze 

worden bekeken en gepalpeerd bij een maximaal fronsen. Vóór de injectie plaatst u de 

duim of wijsvinger stevig onder de orbitale rand om extravasatie onder de orbitale rand 

te vermijden. De naald moet tijdens de injectie naar boven en mediaal wijzen. Om het 

risico van ptosis te vermijden, moeten injecties dicht bij de musculus levator palpebrae 

superioris worden vermeden, vooral bij patiënten met een goed ontwikkelde musculus 

depressor supercilii. Injecties in de musculus corrugator moeten in het centrale gedeelte 

van die spier worden toegediend, minimaal 1 cm boven de orbitale rand. 

- De arts moet ervoor zorgen dat een intravasculaire injectie wordt vermeden. 

 
Mogelijke risico's van het gebruik van Azzalure® 

De aard van de mogelijke bijwerkingen is consistent met de farmacologische werking van 

botulinetoxine type A en de injectieprocedure. Ze kunnen bestaan uit reacties op de plaats van 

de injectie, hoofdpijn of klinisch detecteerbare effecten in de spieren die grenzen aan de 

geïnjecteerde doelspieren.  

Injectie van te veel botulinetoxine (dat wil zeggen overdosering) moet te allen tijde worden 

vermeden, omdat botulinetoxine in dat geval kan binden aan plaatsen buiten het  

doelgebied11-14  en in zeer zeldzame gevallen zelfs kan leiden tot een effect van botulinetoxine 

op afstand van de injectieplaats. 

Kennis van de anatomie van het aangezicht, training in het injecteren van botulinetoxine A in de 

glabella, in acht name van het doel van de patiënt, onderzoek van de gezichtsmimiek en rimpels 

van de patiënt en het gebruik van Azzalure® in overeenstemming met de aanbevelingen in de 

SKP m.b.t. de dosering, reconstitutie van het product en de injectieplaatsen, zal het effect van 

de behandeling en de veiligheid optimaliseren.  
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De meest frequent voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en reacties ter hoogte van de 

injectieplaats. Over het algemeen treden reacties die verbonden zijn met de 

behandeling/injectietechniek, op binnen een week na de injectie en zijn van voorbijgaande 

aard.  

Oculaire bijwerkingen 

De ongewenste verspreiding van botulinetoxine weg van de injectieplaats kan resulteren in 

volgende oculaire bijwerkingen met als frequentie :  

Vaak :  

asthenopie, ptosis, ooglidoedeem, toegenomen traanafscheiding, droge ogen, spiertrekkingen 

(trekken van spieren rondom de ogen).  

Soms : 

visusstoornissen, wazig zien, diplopie en stoornis van de oogbewegingen. 

Systemische bijwerkingen 

Ernstige bijwerkingen waarvan wordt vermoed dat ze gerelateerd zijn met de verspreiding op 

afstand van de effecten van botulinetoxine buiten het doelweefsel werden gemeld met alle 

botulinetoxine preparaten, waaronder dysfagie en in zeldzame gevallen excessieve spierzwakte 

of aspiratiepneumonie met fataal gevolg in sommige gevallen. In zeer zeldzame gevallen is 

melding gemaakt van bijwerkingen met een fatale afloop. In de klinische studies met Azzalure® 

voor de behandeling van matige tot ernstige glabellalijnen hebben zich geen (ernstige of niet-

ernstige) bijwerkingen voorgedaan waarvan wordt vermoed dat ze gerelateerd zijn aan de 

verspreiding op afstand van de effecten van botulinetoxine buiten het doelweefsel.  

Risicofactoren :  

Patiënten met een verhoogd risico op deze bijwerkingen en die bijgevolg met uiterste 

voorzichtigheid moeten worden behandeld, zijn de volgende : 

 

 onderliggende neurologische afwijkingen, 

 voorgeschiedenis van slikproblemen, 

 voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen, 

 voorgeschiedenis van aspiratie, 

 gelijktijdige behandeling met geneesmiddelen die direct of indirect interfereren met de 

neuromusculaire functie (bv. aminoglycosiden, curareachtige niet-depolariserende 

blokkers),  

 Klinische aanwijzingen voor duidelijk defecte neuromusculaire transmissie. 
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Deze patiënten moeten dan ook enkel behandeld worden als het voordeel van de behandeling 

met botulinetoxine opweegt tegen het risico. 

Om het risico op ernstige verspreidingsreacties van botulinetoxine te beperken, is het van 

essentieel belang dat de dosering, de waarschuwingen en de voorzorgsmaatregelen strikt 

worden gevolgd zoals weergegeven in de SKP. 

 

De patiënten moeten : 

- geïnformeerd worden over de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het gebruik van 

botulinetoxine type A, 

- instructies krijgen om tekenen van belangrijke ongewenste effecten vroegtijdig te 

herkennen (slik-, spraak-, ademhalings-moeilijkheden of overmatige spierzwakte, 

allergische reactie), 

- aangespoord worden om dringende medische hulp in te roepen indien zij slik-, spraak-, 

ademhalingsmoeilijkheden ervaren,  

- instructies krijgen om andere gezondheidszorgbeoefenaars te informeren over hun 

gebruik van botulinetoxine type A, wanneer ze voor andere aandoeningen worden 

behandeld. 

 

Neutraliserende antistoffen 

De ontwikkeling van neutraliserende antistoffen tegen botulinetoxine type A, waardoor de 

respons bij herhaalde toediening kan afnemen of verdwijnen, is uiterst zeldzaam bij indicaties 

waarvoor een lage therapeutische dosis noodzakelijk is. Door injecties met een korter interval of 

met een hogere dosis kan het risico van vorming van antistoffen tegen botulinetoxine 

toenemen. Om het risico te beperken, mogen de maximale dosering of minimale duur van het 

interval tussen de behandelingen, aanbevolen in de SKP, niet worden overschreden. Om het 

risico van de secundaire non-respons te verminderen mag het interval tussen de behandelingen 

niet korter zijn dan 3 maanden. Klinisch gezien kan de vorming van neutraliserende antistoffen 

de effectiviteit van een volgende behandeling verminderen. 

In het geval van falen of van verminderd effect van de behandeling als gevolg van herhaalde 

injecties, moeten alternatieve behandelingsmethoden worden toegepast. In het geval van falen 

van de behandeling na de eerste behandelingssessie, kunnen de volgende aanpakken 

overwogen worden: 

• analyse van de oorzaken van het falen, bijv. injectie van de verkeerde spieren, de 

injectietechniek zelf en de vorming van neutraliserende antistoffen; 

• herevaluatie van de relevantie van de behandeling met botulinetoxine A. 
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Reconstitutie, bewaren en verwijderen 

Reconstitutie moet op de juiste wijze gebeuren, in het bijzonder met betrekking tot asepsis. 

Azzalure moet worden gereconstitueerd met een natriumchloride-oplossing 9 mg/ml (0,9%) 

voor injectie. Volgens de onderstaande verdunningstabel moet de vereiste hoeveelheid 

natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie opgetrokken worden in een spuit om 

een gereconstitueerde heldere oplossing van 10 E/0,05 ml te verkrijgen. 

 

Hoeveelheid oplosmiddel  

(0,9% natriumchloride oplossing) toegevoegd aan 

een flacon van 125 E 

Resulterende dosis 

(Eenheden per 0,05 mL) 

0,63 ml 10 E 

 
Het nauwkeurig afmeten van 0,63 ml kan worden bereikt met behulp van insulinespuiten van 
1 ml. Deze zijn tot 1ml in stapjes van 0,1 ml en 0,01 ml onderverdeeld. 

De stop van de injectieflacon Azzalure® moet met alcohol worden gereinigd en daarna moet het 
oplosmiddel langzaam in de injectieflacon worden aangebracht. De injectieflacon moet 
voorzichtig worden gemengd om de inhoud ervan op te lossen. Dit geeft een heldere oplossing 
die 125 Speywood-eenheden actief bestanddeel bevat met een concentratie van 10 Speywood-
eenheden per 0,05 ml gereconstitueerde oplossing.  

Azzalure® moet bij een temperatuur van 2°- 8°C worden bewaard. Na reconstitutie wordt 
onmiddellijk gebruik aanbevolen, hoewel opgelost Azzalure® gedurende 24 uur voorafgaand aan 
gebruik bij een temperatuur van 2°- 8°C in een koelkast kan worden bewaard. Azzalure® mag 
niet worden ingevroren.  

Na oplossing mag Azzalure® alleen worden gebruikt voor de behandeling van één enkele patiënt, 
tijdens één sessie. 
 

Aanbevelingen voor het verwijderen van gecontamineerde materialen 

Onmiddellijk na het gebruik en voorafgaand aan het verwijderen moet ongebruikt opgelost 

Azzalure® (in de injectieflacon of in de spuit) worden gedeactiveerd met 2 ml verdunde 

natriumhypochlorietoplossing van 0,55 of 1% (Dakin oplossing). 

Gebruikte injectieflacons, spuiten en materialen mogen niet worden leeggemaakt en moeten 

worden weggegooid in de daarvoor bedoelde containers en worden overeenkomstig lokale 

voorschriften vernietigd. 
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Aanbevelingen voor eventuele incidenten tijdens het hanteren van 
botulinetoxine 

Deze aanbevelingen zijn strikt op te volgen. 

 Gemorst product moet worden opgeveegd, in geval van poeder met absorberend 

materiaal geïmpregneerd met een oplossing van natriumhypochloriet (bleekmiddel), of 

in geval van opgelost product met droog, absorberend materiaal. 

 De verontreinigde oppervlakken moeten worden gereinigd met behulp van absorberend 

materiaal dat is geïmpregneerd met een oplossing van natriumhypochloriet 

(bleekmiddel) en moeten daarna worden gedroogd. 

 Als een injectieflacon is gebroken, ga dan te werk zoals hierboven is vermeld door het 

zorgvuldig verzamelen van de stukjes gebroken glas en het opvegen van het product, 

waarbij wordt voorkomen dat er sneetjes in de huid ontstaan. 

 Indien het product in contact komt met de huid moet de aangetaste zone met een 

oplossing van natriumhypochloriet (bleekmiddel) worden gewassen en daarna 

overvloedig met water worden gespoeld. 

 Wanneer het product in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk en 

overvloedig met water of met een oplossing voor het spoelen van de ogen. 

 Wanneer het product in contact komt met een wonde, een snee of met beschadigde 

huid, spoel dan onmiddellijk en overvloedig met water en onderneem de juiste medische 

stappen overeenkomstig de geïnjecteerde dosis. 

 
 

Informatie voor de patiënt 
 
De behandelend arts is verantwoordelijk om de voordelen en risico’s van de behandeling te 

bespreken met de patiënt alsook het patiëntmateriaal te overhandingen. De patiënt moet 

geïnformeerd worden over de alternatieve behandelingen, de mogelijke bijwerkingen en de 

gekende risicofactoren. De patiënt moet eveneens geïnformeerd worden wat te doen indien 

een mogelijke bijwerking van botulinetoxine zich voordoet. 

 

U kan steeds de informatiebrochure voor de patiënt bijbestellen door contact op te nemen met 

Galderma Benelux B.V., tel. 00 31 183 691 19 19 - fax 00 31 183 691 19 18 of via e-mail 

info.be@galderma.com. 

Deze materialen zijn eveneens gepubliceerd op de website van het FAGG met betrekking tot de 

additionele risicobeperkende activiteiten :  

www.fagg.be → kader onderaan met de links naar nuttige pagina’s voor de 
gezondheidszorgbeoefenaars → RMA materialen (alfabetisch gerangschikt).  
 

mailto:info.be@galderma.com
http://www.fagg.be/
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Melden van bijwerkingen: 
 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 
van Azzalure® te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via 
www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden 
verzonden per post naar het adres Fagg – Afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 
40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
 

Bijwerkingen kunnen eveneens gemeld worden aan de Medische afdeling van Galderma per e-
mail : medical.benelux@galderma.com. 

 

mailto:info.be@galderma.com

