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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). 

 

 

 

Botulinum toxine type A (150 kD), vrij van complexerende proteïnen 

 
 
 
 
 

 
EDUCATIEVE INFORMATIE VOOR 

PATIËNTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel BOCOUTURE® te gebruiken. 
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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 

BOCOUTURE® te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

Educatief materiaal voor patiënten, meer bepaald om: 
- de symptomen van "verspreiding van de toxine op afstand van de plaats van 

toediening*", ”dysfagie (slikproblemen)” te herkennen 
- informatie te voorzien over wat te doen in geval van bijwerkingen. 
 

 
(*) Botuline toxine type A kan zich verspreiden naar plaatsen ver van de injectieplaats, 
waar het ook spieren (bijvoorbeeld slikspieren, ademhalingsspieren…) kan verslappen 
(relaxatie). 
 

 
Deze educatieve informatie moet tijdig en dus voldoende op voorhand door de arts aan de 
patiënt worden overhandigd, zodat de patiënt er kennis van kan nemen voordat de 
behandeling wordt gestart. 
 
 
 
BOCOUTURE® wordt gebruikt voor de tijdelijke verbetering van de verticale fronslijnen 

tussen de wenkbrauwen en voor laterale periorbitale lijnen die bij een volledige glimlach 

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

psychologische impact hebben voor de patiënt. 
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Informatie voor de patiënt 
 
Botulinetoxine type A (150kD) vrij van complexerende proteïnen 
 
Geachte Mevrouw, Meneer, 
 
Uw arts heeft u het geneesmiddel BOCOUTURE® voorgeschreven.  
BOCOUTURE® wordt gebruikt voor de tijdelijke verbetering van de verticale fronslijnen 

tussen de wenkbrauwen en voor laterale periorbitale lijnen die bij een volledige glimlach 

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

psychologische impact hebben voor de patiënt. 

Zoals alle geneesmiddelen kan BOCOUTURE® bijwerkingen veroorzaken.  
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er een bijwerking optreedt die niet 
bekend is voor BOCOUTURE®, raadpleeg uw arts of apotheker. 
 
Deze informatie is bedoeld om u te herinneren aan de informatie die uw arts u heeft 
gegeven om er zeker van te zijn dat u het beste therapeutische resultaat bereikt. 
 
Wat zijn de contra-indicaties van BOCOUTURE®? 
BOCOUTURE® mag niet gebruikt worden in de volgende gevallen: 

 Als u allergisch bent voor botulineneurotoxine type A of voor één van de andere 
bestanddelen van BOCOUTURE®: humaan albumine, sucrose 

 Als u lijdt aan een algemene stoornis van de spieractiviteit (bijv. myasthenia gravis, 
Eaton-Lambert syndroom) 

 Als u een infectie ofontsteking heeft op de voorgestelde injectieplaats. 
 
Verwittig uw arts: 

 Als u lijdt aan om het even welk type bloedingsstoornis (hemorragische problemen) 
of als u behandeld wordt met stoffen die de bloedstolling voorkomen 
(anticoagulantia) 

 Als u lijdt aan een uitgesproken spierzwakte of verminderd spiervolume in de spier 
waar u de injectie zal krijgen 

 Als u lijdt aan een ziekte, amyotrofe lateraalsclerose (ALS) genoemd, die kan leiden 
tot een algemene afname van de spieren 

 Als u lijdt aan een stoornis die de interactie tussen zenuwen en spieren verstoort 
(perifere neuromusculaire dysfunctie) 

 Als u slikmoeilijkheden heeft of heeft gehad 

 Als u in het verleden problemen heeft gehad met injecties van botulinetoxine type A 

 Als er bij u een chirurgische ingreep is gepland 

 Als u een vroegere chirurgische ingreep van het gelaat heeft gehad, bijv. een facelift 
 
Welke bijwerkingen kunnen optreden? 
De bijwerkingen worden gewoonlijk waargenomen in de eerste week na de behandeling en 
zijn tijdelijk van aard. 
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De bijwerkingen kunnen verband houden met het geneesmiddel, de injectietechniek of 
beide.  
De volgende vaak voorkomende bijwerkingen (treedt op bij 1 op 10 patiënten) werden 
waargenomen tijdens het gebruik van BOCOUTURE® voor de behandeling van 

 Glabella fronslijnen (verticale lijnen tussen de wenkbrauwen): hoofdpijn, stoornissen 
in de spieractiviteit (opgetrokken wenkbrauwen), een zwaartegevoel in het bovenste 
deel van het gelaat.   

 Laterale peri-orbitale lijnen (kraaienpootjes): zwelling van het ooglid, droge ogen, 
blauwe plekken op de injectieplaats. 

 
Plaatselijke of verder weggelegen verspreiding van het toxine effect 
Bijwerkingen kunnen optreden door verkeerd geplaatste injecties van Botulinum 
neurotoxine type A welke dichtbijgelegen spiergroepen tijdelijk verlammen. 
 
Bijwerkingen onafhankelijk van de indicatie 
Toedieningsgerelateerde bijwerkingen 
Gelokaliseerde pijn, ontsteking, prikkelend en tintelend gevoel, verminderd gevoel in de 
huid, gevoeligheid, zwelling, zwelling van de weke delen (oedeem), roodheid van de huid 
(erytheem), jeuk, gelokaliseerde infectie, hematoom, bloedingen en/of blauwe plekken 
kunnen in verband gebracht worden met de injectie.  
Pijn door of angst voor naalden kan resulteren in algemene reacties, waaronder tijdelijke 
bloeddrukval, misselijkheid, oorsuizen en flauwvallen.  
 
Bijwerkingen van de geneesmiddelklasse Botulinum toxine type A 
Gelokaliseerde spierzwakte is een verwacht effect van Botulinum toxine. Afhangende 
oogleden kunnen veroorzaakt zijn door de injectietechniek of het effect van BOCOUTURE®. 
 
Verspreiding van toxine 
Wanneer andere indicaties met Botulinum toxine worden behandeld, zijn bijwerkingen  
gerelateerd aan het verspreiden van het toxine ver van de injectieplaats zeer zelden gemeld 
(overdreven spierzwakte, slikmoeilijkheden, slikmoeilijkheden die inhalatie van vreemde 
lichamen veroorzaken, wat leidt tot longontsteking en, in sommige gevallen, overlijden). 
Bijwerkingen zoals deze kunnen niet volledig uitgesloten worden bij het gebruik van 
BOCOUTURE®. 
 
Wanneer de spoeddienst onmiddellijk contacteren? 

 Als u moeilijkheden hebt met slikken, spreken of ademen 

 Als u een allergische reactie ontwikkelt omdat deze zich kan ontwikkelen bij elk 
product. Een dergelijke reactie kan leiden tot ademhalings- slik- of 
spraakmoeilijkheden, zwelling van handen, voeten of enkels. 

 
Als u één van deze bijwerkingen waarneemt, gelieve dan uw arts onmiddellijk te verwittigen 
of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis*. 
 
 
(*): diensten bereikbaar op _________________________  (gelieve het telefoonnummer te 
vermelden) met een vaste of mobiele telefoon 
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Ziekenhuis/Kliniek van de arts 


