
 
 
 
QUTENZA Patiëntenkaart 
aan elke patiënt af te geven en toe te lichten alstublieft. 
(uitknippen/afscheuren) 
 

Bij elk gebruik van QUTENZA moet elke patiënt een QUTENZA 
PATIËNTENKAART (noodzakelijke informatie) hebben ontvangen vanwege: 
- de apotheker (aflevering) 
- of de arts (voorschrift - aanbrengen QUTENZA-huidpleister) 
- of de verpleegkundige (aanbrengen QUTENZA-huidpleister onder toezicht van 
een arts) 
 
Vul op de patiëntenkaart het telefoonnummer in, waarnaar 
de patiënt kan bellen in geval van nood. 
 
Extra exemplaren kunnen  bijbesteld worden via het 
telefoonnummer +32 2 290 52 00 of per e-mail: 
BEinfo@grunenthal.com 
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QUTENZA (capsaïcine) 
 

Patiëntenkaart 
 
Nuttige informatie 
• U mag het behandelde gebied niet aanraken of krabben op die plaats. Zorg er ook voor 

dat niemand met het behandelde gebied in contact komt. 
• U kan merken dat U op de plaats waar Qutenza werd aangebracht, minder gevoelig bent 

voor warmte of scherpe pijn. Dit is meestal tijdelijk en het gevoel herstelt zich binnen een 
paar dagen na uw behandeling. 

• Plaatselijke bijwerkingen ter hoogte van de behandelingszone zoals roodheid, 
prikkelingen, branderige pijn of zwelling, zijn normaal en verdwijnen gewoonlijk in de 
komende dagen. 

• Het branderig gevoel kan ’s nachts opnieuw toenemen als het behandelde gebied warm 
wordt. 

• Pijn en andere ongemakken kan u behandelen met lokale koeling  en gewone pijnstillers. 
• Gedurende enkele dagen na de behandeling, vermijd het nemen van een warm bad / 

douche of een zware inspanning. 
• Gebruik geen lokale warmte op het behandelde gebied (bijv. warmtepacks of 

warmwaterkruik). 
• Zeldzame gevallen van ernstige brandwonden van de huid waar Qutenza werd 

aangebracht, zijn gemeld. Indien U een verergering van de pijn, zwelling, vervelling of 
blaarvorming van de huid ondervindt, zoek onmiddellijk medische hulp. 

• Misschien wilt u deze patiëntenkaart meenemen naar uw huisarts voor informatie. 
 
 
TELEFOONNUMMER IN TE VULLEN DOOR UW ARTS 
 
Als de pijn veel erger wordt, kan u bellen naar: 
- het pijncentrum: ……………………………………………………………………….……………. 
 
- uw arts: ……………..……………………..………………………………………………………… 
 
 
Lees ook aandachtig de BIJSLUITER van QUTENZA! 


