
 

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) 
 

 

Hulpmiddel om de dialoog te sturen met uw patiënt 
 

In verband met behandeling met isotretinoïne 
Overgenomen uit de depressiescoreschaal voor adolescenten (Adolescent Depression Rating 

Scale, ADRS)1 

 

 
• “Ik heb geen energie voor werk/school” 
• “Ik heb problemen met nadenken” 
• “Ik voel me overweldigd door triestheid en lusteloosheid” 
• “Niets interesseert of boeit me” 
• “Wat ik doe is nutteloos” 
• “Als ik me zo voel, wou ik dat ik dood was” 
• “Alles stoort me” 
• “Ik voel me droevig en ontmoedigd” 
• “Ik slaap slecht” 
• “School/werk interesseert me nu even niet, ik kan het niet aan” 

 
Depressie, verergerde depressie, angststoornissen, agressieve neigingen, stemmingswisselingen, 
psychotische symptomen en, in heel zeldzame gevallen, zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen en 
zelfmoord werden gemeld bij patiënten die met isotretinoïne werden behandeld (zie rubriek 4.8 
“Bijwerkingen” in de Samenvatting van productkenmerken). Extra voorzichtigheid is aangewezen bij 
patiënten met een voorgeschiedenis van depressie en alle patiënten dienen gecontroleerd te worden 
op tekenen van depressie en indien nodig doorverwezen worden voor gepaste behandeling. 
Stopzetting van isotretinoïne kan echter onvoldoende zijn om de symptomen te verlichten en verdere 
evaluatie door een psychiater of psycholoog kan daarom vereist zijn. 
 
Dit document wordt u aangeboden om het risico in verband met het gebruik van isotretinoïne tot een 
minimum te beperken. 
Andere exemplaren zijn beschikbaar op de website van het fagg via deze link: 
www.fagg.be  Kader (onderaan) “Links naar nuttige pagina’s en documenten voor de 
gezondheidszorgbeoefenaars”  RMA-Materialen. 
Indien u een gedrukte versie van het materiaal wenst te ontvangen, kan u hiervoor contact opnemen 
per mail naar infomed_benelux@pierre-fabre.com of op het telefoonnummer 02/556 49 91. 

 
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   
 

 
1-A. Revah-Levy et al. The Adolescent Depression Rating Scale (ADRS): a validation study. BMC Psychiatry. 2007;7:2. 

Hoe te gebruiken 

 Begin met uw patiënt te spreken over zijn/haar gemoedstoestand in het dagelijkse leven. 

 Geef sommige van de onderstaande beweringen aan om uw gesprek te starten of te leiden. 

 Beoordeel de psychologische toestand van uw patiënt op basis van uw gesprek met hem of haar. 
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