
 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP alvorens BOCOUTURE® voor te 

schrijven (en/of te gebruiken en/of 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”.  

Botulinum toxine type A, vrij van complexvormende proteïnen 

Educatief materiaal voor gezondheidsbeoefenaars 
(Powerpointpresentatie) 

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 

aan het in de handel brengen van het geneesmiddel BOCOUTURE®. Het verplicht 

plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 

maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van BOCOUTURE® te 

waarborgen (RMA gewijzigde versie 11/2015). 
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De eenheidsdosissen die aanbevolen worden voor BOCOUTURE®, zijn 

niet onderling verwisselbaar met deze van andere botulinum toxine 

preparaten! 

 

Patiënten moeten vooraf voldoende worden geïnformeerd over de 

veiligheidsrisico’s en de noodmaatregelen – bv. dringende noodoproep 

bij slik-, spraak-, of ademhalingsmoeilijkheden – door o.a. mondelinge 

toelichting en het afgeven van “BOCOUTURE® - Educatieve informatie 

voor patiënten” aan elke patiënt vooraleer de behandeling wordt gestart. 

 

Als uw patiënt één van deze bijwerkingen waarneemt, dan moet hij / 

zij (of familieleden) onmiddellijk medische hulp zoeken bij u of naar 

de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. 

 



Doel van dit materiaal 

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 BOCOUTURE® te waarborgen en moeten volgende belangrijke 
onderdelen bevatten: 

− Educatief materiaal voor gezondheidsbeoefenaars en patiënten, meer bepaald 
om het risico van "verspreiding van de toxine op afstand van de plaats van 
toediening", ”dysfagie” en “off-label gebruik” te beperken. 

− De correcte injectietechniek voor de laterale periorbitale lijnen (kraaienpootjes) 
indicatie. 

 

 

 

Therapeutische indicaties:  

BOCOUTURE® is geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matige 

tot ernstige  

• verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, te zien bij het fronsen (glabella fronslijnen) 

• laterale periorbitale lijnen (kraaienpootjes) die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn   

bij volwassenen jonger dan 65 jaar als de ernst van deze lijnen een belangrijke 

psychologische belasting heeft voor de patiënt. 

Voor meer details zie de meest recent goedgekeurde SKP. 



Inhoudsopgave 

• Juiste injectietechniek 

• Constante observatie van veiligheidsrisico’s door verspreiding van het neurotoxine en 

voorzichtigheid in geval van risicofactoren 

• Een gedetailleerde bespreking met de patiënt over de risico’s/voordelen en bekendheid 

met het educatief materiaal voor patiënten 

• Wettelijke informatie/Documenten 



Juiste injectietechniek voor verticale lijnen tussen de 

wenkbrauwen, te zien bij fronsen (glabella fronslijnen) 

 

Therapeutische indicaties: BOCOUTURE® is geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matige tot ernstige:  

- verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, te zien bij het fronsen (glabella fronslijnen) 

- laterale periorbitale lijnen (kraaienpootjes) die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn   

bij volwassenen jonger dan 65 jaar als de ernst van deze lijnen een belangrijke psychologische belasting heeft voor de patiënt. 

Voor meer details zie de meest recent goedgekeurde SKP 



Injectietechniek-Glabella fronslijnen*  

• BOCOUTURE® mag alleen toegediend worden door artsen met de 

nodige kwalificaties en de vereiste ervaring met deze behandeling, 

en die beschikken over de noodzakelijke uitrusting 

 

• Na reconstitutie van BOCOUTURE® (50 eenheden/1,25 ml) wordt 

het aanbevolen injectievolume van 0,1 ml (4 eenheden) geïnjecteerd 

in elk van de 5 injectieplaatsen: twee injecties in elke m. corrugator 

en één injectie in de m. procerus  

 

• 2 injecties in elke m. corrugator moeten uitgevoerd worden 

ongeveer (minstens) 1 cm boven de benige oogrand van de oogkas 

 

• 1 injectie in de m. procerus; het injectiepunt wordt bepaald door 

een lijn te trekken van de mediale rand van de wenkbrauw naar de 

mediale ooghoek van het andere oog 

 

• Voor en tijdens de injectie, moeten de duim en wijsvinger gebruikt 

worden om stevige druk uit te oefenen onder de rand van de oogkas 

om diffusie van de oplossing in deze regio te voorkomen. 

 

 

  

 

 



Injectietechniek: Wat te vermijden?* 

• Niet lateraal voorbij de mid-pupillaire lijn injecteren om ptosis van de 

wenkbrauwen te voorkomen 

 

• Niet te hoog injecteren omdat dit de werking van de m. frontalis kan 

blokkeren 

 

• Niet injecteren in de buurt van de m. levator palpebrae superioris, in het 

craniale deel van de m. orbicularis oculi of onder de rand van de oogkas om  

ptosis van het bovenste ooglid en diplopie te voorkomen 

 

• De naald van de oogkas af richten om het risico op bijwerkingen te 

minimaliseren 

 

• Niet injecteren in de buurt van de m. levator palpebrae superioris, in het 

craniale deel van de m. orbicularis oculi of binnen de benige rand van de 

oogkas om blepharoptosis en diplopie te voorkomen 

*Carruthers J et al. Plast Reconstr Surg 2004;114 (6 Suppl):1S – 22S 



Juiste injectietechniek voor laterale periorbitale lijnen 

(kraaienpootjes) 

 

Therapeutische indicaties: BOCOUTURE® is geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matige tot ernstige:  

- verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, te zien bij het fronsen (glabella fronslijnen) 

- laterale periorbitale lijnen (kraaienpootjes) die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn   

bij volwassenen jonger dan 65 jaar als de ernst van deze lijnen een belangrijke psychologische belasting heeft voor de patiënt. 

Voor meer details zie de meest recent goedgekeurde SKP 



Injectietechniek - Kraaienpootjes*  

• BOCOUTURE® mag alleen toegediend worden door artsen met 

de nodige kwalificaties en de vereiste ervaring met deze 

behandeling, en die beschikken over de noodzakelijke uitrusting 

 

• Na reconstitutie van BOCOUTURE® (50 eenheden/1,25 ml) 

wordt het aanbevolen injectievolume van 0,1 ml (4 eenheden) 

geïnjecteerd in elk van de 3 injectieplaatsen aan elke zijde van 

het gelaat in het laterale en inferiolaterale deel van de m. 

orbicularis oculi 

 

• Eén injectie van 0,1 ml wordt uitgevoerd ongeveer 1 cm lateraal 

van de benige rand van de oogkas 

 

• De twee andere injecties van elk 0,1 ml moeten toegediend 

worden ongeveer 1 cm boven en onder de zone van de eerste 

injectie in de m. orbicularis oculi 

 

  

 

 



Injectietechniek: Wat te vermijden?* 

• Injecties te dicht bij de m. zygomaticus major moeten vermeden worden om 

ptosis van de lip te voorkomen 

 

• De naald van de oogkas af richten om het risico op bijwerkingen te 

minimaliseren 

 

• De injectie moet intramusculair worden gegeven in de m. orbicularis oculi, 

direct onder de huid om diffusie van BOCOUTURE te voorkomen 

 

* Consensus recommendations on the use of botulinum toxin type A in facial aesthetics. Nov 2004;114(6 Suppl). 



Constante observatie van veiligheidsrisico’s door 

verspreiding van het neurotoxine en voorzichtigheid in 

geval van risicofactoren 

 



Bijzondere waarschuwingen 
 

• Voorzichtigheid is geboden om zeker te zijn dat BOCOUTURE®  niet ingespoten wordt in een bloedvat. 

BOCOUTURE®  moet voorzichtig gebruikt worden als er bloedingsstoornissen van om het even welk type optreden, 

bij patiënten die met anticoagulantia worden behandeld of die andere stoffen in anticoagulerende dosissen 

gebruiken. 

 

• Er waren zeer zeldzame meldingen van bijwerkingen die mogelijk verband houden met de verspreiding van het 

toxine naar plaatsen ver van de injectieplaats. De injectie van BOCOUTURE®  is niet aanbevolen bij patiënten met 

een voorgeschiedenis van dysfagie en aspiratie. 

  

• Patiënten of zorgverleners moeten aangeraden worden om onmiddellijk medische hulp te vragen als er slik-, spraak- 

of ademhalingsstoornissen optreden. 

  

• Zelden kan er een anafylactische reactie optreden na de injectie van Botulinum neurotoxine type A.  Adrenaline en 

andere medische hulpmiddelen voor de behandeling van anafylaxie moeten beschikbaar zijn. 

  

• Voor de toediening van BOCOUTURE®, moet de arts op de hoogte zijn van de anatomie van de patiënt en alle 

veranderingen in de anatomie als gevolg van vroegere chirurgische procedures. 

 

• Bij de behandeling van andere indicaties met Botulinum toxines, werden er zeer zelden bijwerkingen waargenomen 

die verband hielden met de verspreiding van het toxine naar plaatsen ver van de toedieningsplaats (overdreven 

spierzwakte, dysfagie, aspiratiepneumonie met een fatale afloop in sommige gevallen) (-> off-label use) 

 

 



Bespreking van de voordelen/risico’s met de patiënt en 

bekendheid met het educatief materiaal voor patiënten 



Bespreking met de patiënt 
 

• De patiënten moeten geïnformeerd worden dat de injecties van BOCOUTURE® voor de 

behandeling van laterale periorbitale lijnen (kraaienpootjes) of van glabella fronslijnen 

bijwerkingen kunnen veroorzaken en dat er een allergische reactie kan optreden 

 

• Patiënten of zorgverleners moeten aangeraden worden om onmiddellijk medische hulp 

te vragen als er slik-, spraak- of ademhalingsstoornissen optreden 

 

• De injectie van BOCOUTURE® is niet aanbevolen bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van dysfagie en aspiratie 

 

• Patiënten die behandeld worden met therapeutische dosissen, kunnen overmatige 

spierzwakte ondervinden 

 

• Overweeg en bespreek de bijwerkingen, vooral als de voorgeschiedenis van de patiënt 

wijst op een verhoogd risico (zie rubriek “Veiligheidsrisico’s door verspreiding van het 

toxine”) 

 



Wettelijke informatie / Documenten 



Wettelijke informatie 

Versienummer: 1.0 versie (April 2015) 

 

Auteursrecht: Dit materiaal is bedoeld om artsen te informeren over het veilig gebruik van 

BOCOUTURE® en de mogelijke risico’s. Kopiëren of verdelen zonder toestemming is 

verboden. 

 

Contactinformatie: 

        

Houder van de vergunning voor het in handel 

brengen: 

  

 Merz Pharmaceuticals GmbH 

 Eckenheimer Landstraße 100 

 D-60318 Frankfurt am Main  

 Duitsland   

 contact@merz.de  

 Tel: 0049-6915030 

Customer Services: 

 

 

Merz Pharma Benelux B.V. 

Hoevestein 36D 

4903 SC Oosterhout 

Nederland 

benelux@merz.com 

Tel: 0031-162474800 



 Documenten 

De volledige en geactualiseerde tekst van de SKP is beschikbaar op de 

website www.fagg.be, rubriek “Bijsluiter en SKP van een geneesmiddel”.  

 

Bestellen van gedrukte exemplaren van het educatief materiaal voor patiënten kan 

rechtstreeks bij Merz Pharma Benelux B.V.: 

• Per email via benelux@merz.com 

• Per telefoon via +31(0)162474800 

 

Melden van bijwerkingen:  

• De gezondheidsbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van BOCOUTURE® 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” bschikbaar 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 
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