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De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 

verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ISOCURAL. 

Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie 

deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 

gebruik van ISOCURAL te waarborgen (RMA gewijzigde versie 03/2016). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISOCURAL® zachte capsules, oraal 
(isotretinoïne) 

 
 

GIDS VOOR APOTHEKERS 
 
 
 

 
Isotretinoïne is een sterk teratogeen voor de mens en veroorzaakt een 
hoge frequentie van ernstige en levensbedreigende 
geboorteafwijkingen. 
Isotretinoïne mag nooit worden gebruikt door: 
- Zwangere vrouwen 
- Vrouwen op vruchtbare leeftijd tenzij aan alle voorwaarden van het 
Programma ter voorkoming van zwangerschap wordt voldaan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig 
de SKP vooraleer ISOCURAL 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”. 
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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 ISOCURAL te waarborgen en moeten volgende belangrijke 
onderdelen bevatten: 

 
1. Isotretinoïne (oraal) mag enkel onder strikte voorwaarden bepaald in het 

zwangerschapspreventieprogramma van de VHB-houder aan vrouwen van vruchtbare 
leeftijd worden voorgeschreven. Dit betreft ook vrouwen die op het ogenblik van de 
behandeling niet seksueel actief zijn, tenzij de voorschrijver van oordeel is dat er 
overtuigende redenen zijn om aan te nemen dat er geen kans op zwangerschap bestaat. 
De VHB-houder dient de bijzonderheden van het zwangerschapspreventieprogramma 
met de nationale bevoegde instanties te herzien en dat programma op nationaal niveau 
toe te passen. 

 
2. De VHB-houder dient zich ervan te vergewissen dat artsen en apothekers op de hoogte 

zijn gebracht van het teratogeen risico en het zwangerschapspreventieprogramma. 
Het zwangerschapspreventieprogramma bestaat uit drie luiken: 
a) Voorlichtingsprogramma  
- perfect begrip van het teratogeen risico, zowel door patiënten als door artsen; 
- betere informatie, beter begrip en grotere bewustwording bij vrouwelijke patiënten. 
b) Beheer van de behandeling: 
- de VHB-houder dient voorschrijvers te voorzien van de juiste, aan de patiënten te 

overhandigen informatie (zie hierna); 
- vóór, tijdens en 5 weken na beëindiging van de behandeling moet onder medisch toezicht 

een zwangerschapstest worden uitgevoerd; 
- gebruik van ten minste één effectieve contraceptieve methode en bij voorkeur twee 

aanvullende methoden met inbegrip van een barrièremethode, voordat met de behandeling 
wordt gestart. 

c) Controle van de aflevering: 
- Beperkingen betreffende de aflevering: 
- aflevering van een voorraad voor 30 dagen; 
- geldigheid van het voorschrift beperkt tot 7 dagen. 

 
3. De VHB-houder moet voorschrijvers meedelen dat als een patiënte tijdens de 

behandeling met isotretinoïne toch zwanger raakt, de behandeling moet worden gestaakt 
en de patiënte voor onderzoek en advies moet worden doorverwezen naar een arts die 
gespecialiseerd is of ervaring heeft in de teratologie. De voorschrijver dient elke 
zwangerschap en vermoedelijke blootstelling van een embryo of foetus van een 
behandelde patiënte onmiddellijk te melden aan de bevoegde overheidsinstantie en aan 
de VHB-houder.  
Elke zwangerschap of vermoedelijke blootstelling van een embryo of foetus van een 
behandelde patiënte waarvan de VHB-houder in kennis wordt gesteld, dient onmiddellijk 
door de VHB-houder gemeld te worden aan de bevoegde overheidsinstantie van de 
Lidstaat op wiens grondgebied het incident heeft plaatsgevonden en dit, binnen een 
termijn van 15 dagen na ontvangst van de informatie. Elke zwangerschap dient gevolgd te 
worden aan de hand van een specifiek formulier waarop alle belangrijke informatie wordt 
opgetekend. Deze informatie dient minstens het volgende te omvatten: begindatum van 
de zwangerschap, status van de zwangerschap, naleving van het 
zwangerschapspreventieprogramma (contraceptie, zwangerschapstest, informatie voor de 
patiënt, enz.), risicofactoren, uitkomst van de zwangerschap. Het follow-up-formulier moet 
in de periode tussen de datum van het CPMP-advies en het besluit van de Commissie 
door het CPMP worden goedgekeurd. 
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Gids voor apothekers voor het verstrekken van orale 
isotretinoïne  
 
Deze brochure maakt deel uit van het verlicht plan voor risicobeperking dat in voege werd 
gebracht voor orale isotretinoïne.  
 

Deze gids voor artsen heeft tot doel u te informeren over het minimaliseren van de 
belangrijke geïdentificeerde risico's van teratogeniteit, het zich voordoen van psychische 
stoornissen, lipidenstoornissen, verhoogde transaminasen en hepatitis. 
 

Isotretinoïne mag enkel voorgeschreven worden door of onder toezicht van artsen met 
ervaring in het gebruik van systemische retinoïden voor de behandeling van ernstige 
acne en die de risico’s van een isotretinoïnebehandeling en de noodzaak van 
opvolging volledig begrijpen. 
 
Orale isotretinoïne mogen enkel voorgeschreven worden voor ernstige vormen van acne 
(d.w.z. knobbeltjes en bolletjes of acne die dreigt te leiden tot blijvende littekens), die niet 
reageren op adequate behandelingen met de standaard therapie met systemische 
antibacteriële en topische therapie.  
 

 

 Teratogeniteit en blootstelling aan het geneesmiddel tijdens zwangerschap 

Uw rol is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de patiënt zich houdt aan het 
Programma ter voorkoming van zwangerschap voordat u het geneesmiddel verstrekt.  
 
Voorwaarden voor het verstrekken van orale isotretinoïne 
 
U moet controleren of het resultaat van de zwangerschapstest negatief is, telkens 
voordat u isotretinoïne verstrekt. 

 

Indien u weet hebt van een zwangerschap bij een vrouw die met orale isotretinoïne 
wordt behandeld, dan moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en moet de 
patiënt doorverwezen worden naar een arts die gespecialiseerd is in of ervaring heeft 
met teratologie voor evaluatie en advies. 

 
Orale isotretinoïne zijn een teratogeen geneesmiddel. Blootstelling aan orale isotretinoïne 
tijdens zwangerschap is geassocieerd met een hoog risico op zware misvormingen bij de 
foetus. Orale isotretinoïne mogen enkel voorgeschreven worden aan vrouwen die zwanger 
kunnen worden mits strikte maatregelen, ondersteund door het Programma ter voorkoming 
van zwangerschap van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
(Marketing Authorization Holder, MAH). 
 
 
Vrouwelijke patiënten  

o Voorschriften voor orale isotretinoïne aan vruchtbare vrouwen zijn geldig voor 4 
weken en zijn niet hernieuwbaar. Bij voortzetting van de behandeling is daarom een 
nieuw voorschrift vereist. 
o Bij vruchtbare vrouwen moet orale isotretinoïne verstrekt worden ten laatste 7 
dagen na het voorschrift. 
o Orale isotretinoïne mag enkel aan vruchtbare vrouwen verstrekt worden nadat de 
volgende informatie werd gecontroleerd: 
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 Voor het 1ste voorschrift: 
o Evaluatie van het feit dat de patiënt de risico's in het geval van zwangerschap goed 

begrijpt. 
o Implementering van minstens één en bij voorkeur twee methoden van doeltreffende 

anticonceptie gedurende al minstens één maand. 
o Datum en negatief resultaat op de zwangerschapstest (plasma-hCG) moeten vermeld 

worden in de brochure voor vrouwen. De brochure voor vrouwen moet het 
toestemmingsformulier bevatten dat door de patiënt werd ondertekend. 

o U moet de datum van verstrekking en de merknaam van het voorgeschreven en 
verstrekte product invullen en uw stempel plaatsen. 

 
 Voor de maandelijkse hernieuwing: 

o Evaluatie van het feit dat de patiënt de risico's in het geval van zwangerschap goed 
begrijpt. 

o Voorzetting van een doeltreffende anticonceptie. 
o Datum en negatief resultaat op de zwangerschapstest (plasma-hCG) moeten vermeld 

worden in het dagboek. 
o U moet de datum van verstrekking en de merknaam van het voorgeschreven en 

verstrekte product invullen en uw stempel plaatsen. 
Reik het hernieuwde voorschrift niet uit indien aan deze voorwaarden niet werd 
voldaan. 

 
 

Alle patiënten 

 Patiënten moeten de instructie krijgen dat ze hun orale isotretinoïne nooit aan een 
andere persoon mogen geven  

 Patiënten moeten hun ongebruikte capsules aan het einde van de behandeling aan 
hun apotheker teruggeven.  

 Aan alle patiënten moet verteld worden dat ze tijdens hun behandeling en in de 
maand na stopzetting van orale isotretinoïne geen bloed mogen geven omwille van 
de mogelijke risico's van misvorming van de foetus indien een transfusie wordt 
gegeven aan een zwangere vrouw. 

 
Er is een Medische Informatie dienst te uwer beschikking voor eventuele informatie of 
precieze vragen over deze gids voor verstrekking van orale isotretinoïne (N° 02 556 49 91). 
 
 

 Psychiatrische stoornissen waaronder depressie, zelfmoord, zelfmoordpoging, 

zelfmoordgedachten  

De patiënt lijdt aan ernstige acne, waarvan men weet dat deze ziekte het uiterlijk kan 

aantasten en het zelfvertrouwen kan schaden. Om deze reden moet u achtzaam zijn voor 

stemmingsstoornissen.  

Bovendien werden depressie, verergerde depressie, angst, agressieve neigingen, 

stemmingsveranderingen, psychotische symptomen en, in heel zeldzame gevallen, 

zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen en zelfmoord gerapporteerd bij patiënten die met 

orale isotretinoïne werden behandeld. 

  

Het herkennen van psychische stoornissen bij adolescenten en jongvolwassenen omvatten 

onder meer verdrietige stemming, hopeloosheid, schuldgevoelens, waardeloosheid of 

macheloosheid, verlies van plezier of interesse in activiteiten, vermoeidheid, 

concentratieproblemen, veranderingen in slaappatroon, veranderingen in gewicht of eetlust, 
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zelfmoordgedachten of -pogingen, rusteloosheid, geïrriteerdheid, ingaan op gevaarlijke 

impulsen en aanhoudende lichamelijke symptomen die niet op behandeling reageren.  

 

Indien uw patiënt of zijn/haar verzorger u melding maken van symptomen die kunnen 

wijzen op depressieve stoornissen, aarzel niet uw patiënt door te verwijzen naar de 

voorschrijver.  

 

 Stoornissen in het lipidenmetabolisme, die mogelijk leiden tot acute 

pancreatitis, verhoogde transaminasen en hepatitis. 

Behandeling met orale isotretinoïne verandert de lipidenwaarden in het plasma, maar de 

mechanismen en de effecten op het metabolisme van triglyceridenrijke lipoproteïnen, zoals 

chylomicronen en lipoproteïnen met erg lage densiteit, zijn tot op heden onduidelijk. De 

behandeling kan ook de transaminaseniveaus wijzigen en hepatitis veroorzaken. 

Er moeten serumlipiden- en transaminasentests (waarden in nuchtere toestand) uitgevoerd 

worden voordat u start met de behandeling, 1 maand na de start van de behandeling en 

nadien om de 3 maanden, tenzij een meer frequente opvolging klinisch aangewezen is. 

 
 
ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK 

 
Alle patiënten moeten instructies krijgen om:  

 
 geen tetracyclines te nemen samen met orale isotretinoïne omwille van het risico op 

intracraniale hypertensie; 
 blootstelling aan de zon te vermijden en, indien van toepassing, zonnebescherming 

(factor >15) te gebruiken; 
 topisch gebruik van keratolytische of exfoliërende producten te vermijden; 
 geen vitaminesupplementen met vitamine A of bètacaroteen te nemen; 
 bij het dragen van contactlenzen kunsttranen te gebruiken of om tijdens de 

behandeling een bril te dragen; 
 tijdens de behandeling intensieve lichaamsbeweging te vermijden;  
 tijdens de behandeling te vermijden om haar te verwijderen met was en tot minstens 

6 maanden na stopzetting van de behandeling. Ook dermabrasie via chirurgie of 
laserbehandeling (technieken die gebruikt worden om de huid te effenen door het 
verminderen van littekens of tekenen van veroudering) is te vermijden. Deze 
praktijken kunnen littekens veroorzaken, hypo- of hyperpigmentatie (ontkleuring of 
duidelijke verkleuring) van de huid of het afschilferen van de opperhuid. 

 

 

 

Melden van bijwerkingen  
 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van ISOCURAL 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  

mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be
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AFVINKLIJST VAN BELANGRIJKE ZAKEN  
 

Controleer de volgende punten:  1ste verstrekking hernieuwing 

Isotretinoïne mag enkel voorgeschreven worden door of 
onder toezicht van artsen met ervaring in het gebruik 
van systemische retinoïden voor de behandeling van 
ernstige acne en die de risico’s van een 
isotretinoïnebehandeling en de noodzaak van opvolging 
volledig begrijpen 

X  

De brochure voor vrouwen die het dagboek bevat moet 
ook het ondertekende toestemmingsformulier bevatten. 
 

X  

Implementering van minstens één methode van 
doeltreffende anticonceptie gedurende minstens één 
maand.  

X  

Voortzetting van doeltreffende anticonceptie.  X 

De zwangerschapstest moet uitgevoerd worden binnen 
de 3 dagen voorafgaand aan het nieuwe voorschrift en 
het resultaat moet negatief zijn. 
 

X X 

De isotretinoïne moet verstrekt worden ten laatste 7 
dagen na het voorschrijven ervan. 

X  X 

U moet de datum van verstrekking en de merknaam van 
het voorgeschreven en verstrekte product invullen en uw 
stempel plaatsen in het dagboek dat in de brochure voor 
vrouwen opgenomen is. 

X X 

U moet aan het einde van de behandeling het 
terugbrengen van eventuele ongebruikte capsules 
nakijken.  
 

 X 
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Indien u een gedrukte versie wenst van het materiaal voor patiënten, kan u hiervoor contact 
opnemen per mail via infomed_benelux@pierre-fabre.com. 
 
 
 
 
 

Pierre Fabre Benelux 
Henri-Joseph Genessestraat 1 

1070 Brussel 
België 

E-mail : infomed_benelux@pierre-fabre.com 
 
 
 

mailto:infomed_benelux@pierre-fabre.com

