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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) 

 
 

Informatiebrochure voor patiënten 
(vrouwelijke patiënten) 

 
 
 
 

 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel ISOCURAL gebruikt. 
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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: 
 
Het zwangerschapspreventieprogramma voor patiënten bestaat uit: 

- perfect begrip van het teratogeen risico door patiënten   
- 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. 
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Informatiebrochure voor vrouwelijke patiënten over het 
verstrekken van orale isotretinoïne 
 
Deze brochure maakt deel uit van het verlicht plan voor risicobeperking dat in voege werd 
gebracht voor orale isotretinoïne 
 
Uw arts heeft u een behandeling voorgesteld voor uw ernstige acne met orale isotretinoïne, 
aangezien eerdere behandelingen (orale antibiotica en lokale behandelingen) niet 
doeltreffend genoeg waren. Het is belangrijk dat u met uw arts praat over de risico's die met 
deze behandeling gepaard gaan. 
 
Deze brochure heeft tot doel u te informeren over de belangrijke geïdentificeerde risico's van 
teratogeniteit (geboorteafwijkingen), psychische stoornissen, lipiden- en leverstoornissen. 
 
Het logboek dat zich in dit document bevindt, zal hand in hand gaan met uw behandeling. 
 
U moet tijdens de behandeling met isotretinoïne elke maand bij uw arts op raadpleging 
gaan.  
 
U vindt ook alle details over orale isotretinoïne in de bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
die zich in de doos bevindt. 
 
 
VOORDAT U ORALE ISOTRETINOÏNE INNEEMT  
 
Neem geen orale isotretinoïne: 

 indien u zwanger bent of borstvoeding geeft; indien u zwanger kan worden en geen 
zwangerschap kunt vermijden; indien u van plan bent zwanger te worden of indien u 
vruchtbaar bent en geen anticonceptiemaatregelen neemt die nodig zijn bij deze 
behandeling om te vermijden dat u uw zuigeling schade berokkent; 

  

 indien u hoge lipiden-(cholesterol, triglyceriden) of transaminasenwaarden 
(leverenzymen) in uw bloed hebt. Wend u zich in dergelijke situaties tot uw 
voorschrijvende arts. 

 
Informeer uw arts: 

 over een eventuele voorgeschiedenis van depressie of andere psychologische of 
psychische stoornissen of indien u momenteel voor dergelijke aandoeningen 
wordt behandeld of indien u psychiatrisch begeleid wordt; 

 

 indien u last hebt van het volgende: psychische stoornissen, vooral dan tekenen van 
depressie (verdrietige gevoelens, huilbuien, zelfmoordgedachten, zich terugtrekken uit 
sociaal of familieleven), mentale ziekte met vreemde of zorgelijke gedachten of 
stemmingen.  

 
 

Stop onmiddellijk met de behandeling en raadpleeg zonder verder uitstel uw arts: 
 

 indien u zwanger bent of vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn tijdens uw 
behandeling. U dient het ook onmiddellijk aan uw arts te vertellen indien u zwanger wordt 
binnen de 5 weken nadat de isotretinoïne werd stopgezet.  

.  
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WAARSCHUWING  
 
Risico van misvormingen aan de zuigeling/baby in geval van blootstelling aan orale 
isotretinoïne tijdens een zwangerschap. 
Orale isotretinoïne zijn sterk gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en 
borstvoeding (zie onderstaand vakje). 
 

o Geef uw isotretinoïne medicatie zeker aan niemand anders door en vooral niet aan 
een andere vrouw 

o Breng elke ongebruikte capsule terug aan de apotheek bij het einde van de 
behandeling 

o Geef geen bloed tijdens de gehele duur van de behandeling en een maand daarna. 
Indien een zwangere vrouw uw bloed zou krijgen, dan kan haar baby geboren 
worden met ernstige misvormingen. 

 
 
PROGRAMMA TER VOORKOMING VAN ZWANGERSCHAP: 
 
Waarschuwing voor vrouwelijke patiënten: 
Gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding: 
Isotretinoïne is sterk gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en borstvoeding (zie 
onderstaand vakje). 
 
Zwangerschap en borstvoeding, belangrijk 

 
Zwangerschap en borstvoeding zijn absolute contra-indicaties voor een behandeling 
met isotretinoïne. 
Isotretinoïne is teratogeen. Dit betekent dat, indien u zwanger bent tijdens de behandeling 
of in de maand na de behandeling, dit geneesmiddel ernstige misvormingen aan het 
ongeboren kind kan veroorzaken. 

 
Diagram dat een illustratie geeft van 
uitwendige misvormingen die mogelijk 
zijn als gevolg van een zwangerschap 
tijdens behandeling met isotretinoïne: 
afwezigheid van oor/oren of oren die 
lager geplaatst staan, groot hoofd en 
smalle kin, oogafwijkingen, 
misvormingen aan het gehemelte. 
Ze gaan vaak gepaard met inwendige 
misvormingen. Dit zijn onder meer 
misvormingen van het hart, de thymus, 
het zenuwstelsel en de paraschildklier. 

 
 
Dit geneesmiddel kan ook een miskraam veroorzaken. 
 
Neem geen isotretinoïne indien: 

 u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden op elk mogelijk moment tijdens de 

behandeling of in de maand na stopzetting van de behandeling; 

 u borstvoeding geeft, aangezien isotretinoïne kan overgaan in de moedermelk en de 

baby kan aantasten. 
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PROGRAMMA TER VOORKOMING VAN ZWANGERSCHAP 
Isotretinoïne is gecontra-indiceerd voor vrouwen die zwanger kunnen worden, tenzij 
men zich houdt aan alle voorwaarden van het programma ter voorkoming van 
zwangerschap. 
Voorwaarden voor het voorschrijven en afleveren van isotretinoïne aan vrouwen die 
zwanger kunnen worden: 

 U begrijpt het teratogene risico. 

 U begrijpt waarom u niet zwanger mag worden of zijn. 

 Uw arts heeft u uitleg gegeven over de verschillende methoden van anticonceptie die 

kunnen voorkomen dat u zwanger wordt en heeft u hierover een folder overhandigd. 

 Uw arts kan u mogelijk doorverwijzen naar een gynaecoloog. 

 U gaat ermee akkoord om minstens één, en bij voorkeur twee, doeltreffende methoden 

van anticonceptie toe te passen, waaronder één methode van lokale anticonceptie: 

o gedurende minstens 1 maand voorafgaand aan de start van de behandeling met 

isotretinoïne; 

o tijdens de hele behandelingsperiode; 

o tot minstens 1 maand na stopzetting van de behandeling.  
U gebruikt deze vorm van anticonceptie, zelfs als u niet seksueel actief bent of geen 
maandstonden hebt. Gelieve hiervoor te verwijzen naar de anticonceptiebrochure die aan 
het huidige document is bijgevoegd. 
 

 U begrijpt waarom maandelijkse medische opvolging noodzakelijk is en u aanvaardt dit. 

Als onderdeel van de behandeling zal uw arts voor u een zwangerschapstest regelen: 

o voorafgaand aan start van de behandeling met isotretinoïne.  

o elke maand tijdens de behandelingsperiode; 

o vijf weken na stopzetting van de behandeling.  
Deze zwangerschapstests moeten gebeuren binnen de 3 dagen voor uw afspraak met de 
arts en bij voorkeur binnen de eerste 3 dagen van de menstruele cyclus (maandstonden). 
 
Het resultaat van elke zwangerschapstest moet negatief zijn: u mag tijdens de 
behandeling of in de maand volgend op het einde van de behandeling niet zwanger 
worden. 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u merkt dat uw maandstonden 
uitblijven, of indien u om gelijk welke andere reden denkt dat u zwanger bent. 
 
TOESTEMMINGSFORMULIER OVER DE BEHANDELING EN ANTICONCEPTIE 

 Uw arts zal u een document geven, genaamd “Toestemmingsformulier voor 
patiëntenzorg en anticonceptie (vrouwelijke patiënten)”. U dient dit zorgvuldig te lezen en 
het te tekenen indien u alle informatie die het bevat heeft begrepen. Dit document is 
bedoeld om er zeker van te zijn dat u de risico’s van de behandeling volledig hebt 
begrepen en dat u ermee akkoord gaat om de nodige 
zwangerschapspreventiemaatregelen te nemen zodat uw isotretinoïnebehandeling kan 
starten en doorgaan. 

 Zorg ervoor dat u uw arts of apotheek alle vragen stelt die u heeft. 

 Op die manier zal uw arts er zeker van zijn dat u weet welke maatregelen te nemen 
zodat u NIET zwanger wordt tijdens uw isotretinoïnebehandeling of tijdens de maand na 
het einde ervan. 

 U dient een copie van dit document te bewaren in deze brochure. 
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 Psychiatrische effecten 
 

In zeldzame gevallen werden sommige patiënten die orale isotretoïne namen of kort 
nadat ze stopten met het innemen van orale isotretoïne, depressief of werd hun 
depressie erger, of ontwikkelden ze andere belangrijke psychologische stoornissen. 
Deze stoornissen uitten zich in symptomen zoals verdriet, angst, 
stemmingsveranderingen, huilbuien, geïrriteerdheid, verlies van plezier of interesse in 
sociale en sportactiviteiten, overmatig slapen of slaapverlies, veranderingen in 
gewicht of eetlust, verminderde school- of werkprestaties, concentratieproblemen. 
In heel zeldzame gevallen hadden patiënten zelfmoordgedachten en soms voerden ze 
die uit. Er werden heel zeldzame gevallen gemeld van patiënten die gewelddadig of 
agressief werden tijdens behandeling met orale isotretinoïne. Er waren meldingen dat 
sommige van deze patiënten niet depressief leken. 
 
Hoewel het verband tussen inname van isotretinoïne en het voorvallen van deze 
problemen niet werd vastgesteld, moet speciale zorg besteed worden aan gevallen 
van stemmingsveranderingen. 
Vertel het uw arts indien u al een psychische stoornis hebt gehad, zoals depressie, 
zelfmoordgedrag of een psychose (contact verliezen met de realiteit, zoals het horen 
van stemmen of dingen zien die er niet zijn), of indien een van uw familieleden lijdt aan 
of heeft geleden aan een psychische stoornis.  
 
Laat het uw arts weten indien u medicatie neemt voor een van deze symptomen. 
 
Indien u denkt dat u een van deze mentale aandoeningen ontwikkelt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts. Men kan u aanraden om te stoppen met het 
innemen van orale zachte capsules isotretinoïne. Het kan echter zijn dat het stopzetten 
van orale zachte capsules isotretinoïne niet volstaat om uw symptomen te verlichten 
en dat u verdere hulp nodig hebt, die uw arts kan regelen. 
Praat met uw naaste omgeving over uw behandeling. Ze kunnen 
stemmingsveranderingen bij u opmerken die u bij uzelf niet hebt opgemerkt. 

 

 

 Serumlipiden- en leverstoornissen: stijgingen in de bloedwaarden van 
triglyceriden, cholesterol, transaminasen (leverenzymen) en hepatitis 

 

Aantal serumlipiden- en transaminasentests (waarden in nuchtere toestand) die 

moeten uitgevoerd worden vóór de 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. 

In het geval van verhoogde serumlipiden of transaminasen kan het zijn dat uw arts 

voor u bloedtests regelt en de nodige maatregelen neemt. 

In het geval van erge pijn in de bovenbuik die uitstraalt naar de rug, stop met het 

innemen van orale isotretinoïne en neem onmiddellijk contact op met uw arts. 

 

ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK  
 

o Neem geen geneesmiddel dat vitamine A bevat (risico van hypervitaminose) of 
tetracycline tijdens de behandeling met orale isotretinoïne (risico op hoge bloeddruk 
in de hersenen). 
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o Vermijd blootstelling aan de zon: orale isotretinoïne kunnen leiden tot verhoogde 
gevoeligheid voor de zon tijdens de duur van de behandeling. Breng systematisch 
zonnebeschermingscrème aan met een zonbeschermingsfactor van minstens 15 
indien u toch aan de zon wordt blootgesteld. 

 
o Vermijd het aanbrengen van een irriterend product (bijvoorbeeld exfoliërende crème). 

Het gelijktijdig gebruik van lokale keratolytica of exfoliërende anti-acneproducten 
moet vermeden worden tijdens behandeling met isotretinoïne omwille van het 
verhoogde risico op lokale irritatie. 

 
o Geef tijdens de behandeling de voorkeur aan een bril boven contactlenzen indien uw 

ogen erg droog zijn of gebruik kunsttranen om tijdens de behandeling lenzen te 
dragen. 

 
o Vermijd tijdens de behandeling intensieve lichaamsbeweging.  
 
o Vermijd tijdens de behandeling om haar te verwijderen met was en dit 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 afschilfering van de opperhuid. 

 
LOGBOEK 
• U dient dit logboek bij te houden en aan uw arts te geven bij elk bezoek en aan uw 

apotheker bij de verstrekking van isotretinoïne.  

• Uw arts zal de desbetreffende secties invullen.  

• Hij/zij zal de datum van uw volgende afspraak noteren en de datum waarop u uw 

zwangerschapstest dient te hebben vooraleer naar die afspraak te komen.  

• Op het moment van de afspraak zal de arts de datum en het resultaat van de 

zwangerschapstest noteren (gelieve het resultaat mee te brengen).  

• U dient uw “Toestemmingsformulier voor patiëntenzorg en anticonceptie” in het 

logboek te bewaren.  

 

STARTEN VAN DE BEHANDELING EN VERNIEUWDE VOORSCHRIFTEN  
• U dient uw behandeling VERPLICHT te starten binnen de 7 dagen nadat zij werd 

voorgeschreven. U dient een negatieve zwangerschapstest te hebben.  

 

AFLEVERING 
• Bij de aflevering van de medicatie dient de apotheker de details in uw logboek te 

controleren om te kijken of het voorschrift niet ouder is dan 7 dagen. Indien deze 

voorwaarde niet vervuld is, zal de apotheker het product niet verstrekken. 

 

Indien u bijwerkingen krijgt, raadpleeg uw arts of apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook 

voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze folder vermeld staan. U kunt ook bijwerkingen 

rechtstreeks melden via het Belgisch nationaal rapporteringssysteem: Federaal Agentschap 

voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) www.fagg-afmps.be. Door het 

melden van bijwerkingen kunt u helpen meer informatie te verzamelen over de veiligheid van 

dit medicijn. 

 

 

 
 

http://www.ansm.sante.fr/
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