
 
 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het 

in de handel brengen van geneesmiddelen die 2 mg cyproteronacetaat en 35 µg 

ethinylestradiol bevatten. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan 

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

gebruik van deze geneesmiddelen te waarborgen (RMA versie 10/2014) 

 

 GENEESMIDDELEN DIE 2 MG CYPROTERONACETAAT EN 35 µg ETHINYLESTRADIOL 

BEVATTEN 

Deze geneesmiddelen zijn onderworpen aan aanvullende monitoring 

CHECKLIST VOOR DE VOORSCHRIJVERS  

 

Gebruik deze checklist tijdens elke consultatie, en in combinatie met de Samenvatting 

van de Productkenmerken (SKP). De risicofactoren van een vrouw kunnen in de loop van 

de tijd veranderen, het is daarom belangrijk deze checklist bij elke consultatie te 

gebruiken. 

De indicatie waarvoor deze geneesmiddelen voorgeschreven worden: 

Behandeling van matige tot ernstige acne gerelateerd aan androgene gevoeligheid (met of zonder 

seborroe) en/of hirsutisme bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 

Voor de behandeling van acne mag dit geneesmiddel alleen worden gebruikt nadat lokale therapie 

of systemische antibioticabehandelingen heeft gefaald. 

Omdat dit geneesmiddel ook een hormonaal anticonceptivum is, mag het niet worden gebruikt in 

combinatie met andere hormonale anticonceptiva. 

 Trombo-embolie (bijv. diepe veneuze trombose, longembolie, hartaanval en beroerte) is een 

zelden voorkomend, maar belangrijk risico bij het gebruik van geneesmiddelen met 

cyproteronacetaat en ethinylestradiol. Het risico op trombo-embolie is verhoogd bij gebruik van 

deze geneesmiddelen. Trombo-embolische aandoeningen kunnen in 1-2% van de gevallen een 

dodelijke afloop hebben. 

 Het risico van de vrouw zal ook afhankelijk zijn van haar baseline risico op trombo-embolie. Bij 

de beslissing om dit geneesmiddel te gebruiken dient daarom rekening te worden gehouden 

met de contra-indicaties en risicofactoren van de vrouw, vooral die met betrekking tot trombo-

embolie – zie de tekstkaders hieronder en de SKP. 

 Het risico op een trombo-embolie met dit geneesmiddel  is hoger: 

 - tijdens het eerste jaar van gebruik 

 - wanneer er opnieuw gestart wordt met het gebruik na een onderbreking van 1 maand of 

langer. 

 De beslissing om dit geneesmiddel  te gebruiken mag alleen na overleg met de vrouw worden 

genomen, om er zeker van te zijn dat ze begrijpt: 

 - wat het effect van iedere intrinsieke risicofactor is op haar risico op trombose 

 - wat het risico van trombo-embolie is met  dit geneesmiddel  

 - dat zij alert moet zijn voor de tekenen en symptomen van een trombose. 

 De mogelijkheid van een trombo-embolie bij gezonde vrouwen in de vruchtbare leeftijd dient in 

overweging genomen te worden, ook in geval van onduidelijke, onverklaarbare klachten zoals 

pijn in een been, hoest/dyspneu of hoofdpijn. 

 

 

 

 

 



 
 

Schrijf dit geneesmiddel niet voor als u in het gedeelte hieronder een of meerdere 

selectievakjes aanvinkt. Is bij de vrouw sprake van: 

 gelijktijdig gebruik van een ander hormonaal anticonceptivum? 

 een huidige of een persoonlijke voorgeschiedenis van een trombo-embolische aandoening, 

bijv. diepe veneuze trombose, longembolie, hartaanval, beroerte, transiënte ischemische 

aanval, angina pectoris? 

 een bekende persoonlijke predispositie voor een bloedstollingsstoornis, bijv. proteïne C-, 

proteïne-S, antitrombine III-deficiëntie, APC-resistentie, hyperhomocysteïnemie of 

aanwezigheid van antifosfolipide-antilichamen? 

 een voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen? 

 diabetes mellitus met vasculaire complicaties? 

 een zeer hoge bloeddruk, bijv. systolisch ≥ 160 of diastolisch ≥ 100 mm Hg? 

 een belangrijke hyperlipidemie? 

 een ernstige leveraandoening met abnormale leverfunctiewaarden? 

 een huidige of een persoonlijke voorgeschiedenis van levertumoren? 

 de aanwezigheid of een vermoeden van maligne aandoeningen van de geslachtsorganen of de 

borsten? 

 vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld? 

 de aanwezigheid of vermoeden van zwangerschap, of lactatie? 

 een geplande zware operatie of periode van langdurige immobilisatie? Indien dit het geval is, 

adviseer de patiënt dan om te stoppen met dit geneesmiddel  en een niet-hormonale 

behandeling voor haar huidaandoening te gebruiken, en indien nodig een niet-hormonale 

anticonceptiemethode, vanaf minimaal 4 weken voor de ingreep en tot twee weken na 

volledige remobilisatie. Dit moet worden afgewogen tegen het risico op VTE na stoppen met 

CPA/EE gedurende 4 weken of langer.  

 

 overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van dit geneesmiddel? 

 

 

Bespreek de geschiktheid van dit geneesmiddel met de vrouw, als u in het gedeelte 

hieronder een of meerdere selectievakjes aanvinkt: 

 Heeft de vrouw een BMI van hoger dan 30 kg/m²? 

 Is zij ouder dan 35 jaar? 

 Rookt zij? Indien ja, en bovendien ouder dan 35 jaar, dan moet de vrouw dringend 

geadviseerd worden om te stoppen met roken of een niet-hormonale behandeling voor haar 

acne en/of hirsutisme te gebruiken. 

 Heeft zij een hoge bloeddruk, bijv. systolisch 140-159 of diastolisch 90-99 mm Hg? 

 Heeft zij een nauw verwant familielid (bijvoorbeeld ouder, broer of zus) die op jonge leeftijd 

(bijv. jonger dan 50 jaar) een trombo-embolische aandoening (zie de opsomming hierboven) 

heeft gehad? 

 Heeft zij, of iemand in haar naaste familie, een hoog gehalte lipiden in het bloed? 

 Heeft zij migraine-aanvallen? 



 
 

 Heeft zij een cardiovasculaire aandoening, zoals atriumfibrillatie, aritmie, coronaire hartziekte, 

hartklepaandoening? 

 Heeft zij diabetes mellitus? 

 Is zij in de afgelopen weken bevallen? 

 Heeft zij een andere medische aandoening die het risico op trombose zou kunnen verhogen 

(bijv. kanker, systemische lupus erythematosus, sikkelcelziekte, ziekte van Crohn, colitis 

ulcerosa, hemolytisch-uremisch syndroom)? 

 Neemt zij andere geneesmiddelen in die het risico op trombose kunnen verhogen (bijv. 

corticosteroïden, neuroleptica, antipsychotica, antidepressiva, chemotherapie, enz.)? 

Meer dan één risicofactor kan betekenen dat dit geneesmiddel niet mag worden gebruikt. 

Vergeet niet dat de risicofactoren van een vrouw in de loop van de tijd kunnen 

veranderen, en dat het nodig kan zijn deze op regelmatige tijden opnieuw te beoordelen. 

 

 

Verzeker u ervan dat uw patiënte begrijpt dat zij een beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg moet vertellen dat zij dit geneesmiddel gebruikt, als zij: 

 

 

 

 een operatie moet ondergaan 

 langdurig immobiel moet zijn (bijv. door een verwonding of ziekte, of als haar been in 

het gips zit) 

 In deze situaties is het best om te bespreken om te stoppen met dit geneesmiddel totdat 

het risico weer tot een normaal niveau is teruggekeerd. 

Vertel uw patiënte ook dat het risico van een bloedstolsel verhoogd is als zij: 

  langdurig reist (bijv. op langeafstandsvluchten) 

 een of meer van de bovengenoemde risicofactoren voor dit geneesmiddel   

ontwikkelt. 

 in de afgelopen weken bevallen is. 

 In deze situaties moeten uw patiënten bijzonder alert zijn op tekenen en symptomen van 

een trombo-embolie. 

Adviseer uw patiënte om u in te lichten als een van de bovengenoemde situaties verandert of 

sterk verergert. 

 

Moedig uw patiënten ten sterkste aan om de bijsluiter, die bij elke verpakking  van dit 

geneesmiddel wordt meegeleverd, te lezen. Hierin worden de symptomen van bloedstolsels 

vermeld waar zij op moet letten. 

 

 

Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van dit geneesmiddel te melden 

aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan 

gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de 

“papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en drie 

maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden naar het 

BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 

Brussel, per fax op het nummer 02/254.80.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-

afmps.be 

 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP 
vooraleer dit geneesmiddel voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is 
beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “bijsluiters”. 
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