
Isosupra Lidose (isotretinoïne)  

 Programma ter Preventie van de Zwangerschap 

Checklist die moet gecontroleerd worden bij het voorschrijven aan 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd  
  

Isosupra Lidose is zeer teratogeen. Als een vrouw gedurende de behandeling met Isosupra  

Lidose zwanger wordt, bestaat er een zeer groot risico dat het kind met misvormingen geboren 

wordt, ongeacht de duur en de dosering van de behandeling.  

Daarom wordt Isosupra Lidose gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger 

kunnen worden tijdens de behandeling. 

Alvorens een behandeling met Isosupra Lidose te starten (of verder te zetten) bij patiënten in de vruchtbare 

leeftijd, zal u, als arts, moeten nagaan of aan alle hieronder opgesomde criteria wordt voldaan: 

  Uw patiënte lijdt aan ernstige acne (nodulaire acne, acne conglobata of acne met het risico op 
blijvende littekens) die resistent is aan een adequate kuur met een standaardtherapie met 
systemische antibiotica en topische behandeling. 

 U bent van oordeel dat uw patiënte uw instructies goed begrepen heeft en dat ze in staat is om ze op te        
volgen. 

 U hebt uw patiënte mondeling en schriftelijk ingelicht over de risico’s (namelijk het teratogene risico) 
die de inname van Isosupra Lidose tijdens zwangerschap met zich mee brengen.  

 Uw patiënte begrijpt de noodzaak van een strikte maandelijkse opvolging. 

 U hebt uw patiënte mondeling en schriftelijk uitgelegd dat ze minstens 1 en bij voorkeur 2 
doeltreffende contraceptieve methoden moet gebruiken. Deze anticonceptie moet ze zonder 
onderbreking gedurende 1 maand voor het begin van de behandeling met Isosupra Lidose, tijdens de 
volledige duur van de behandeling en tot minstens 1 maand na stopzetting van de behandeling 
toepassen.  

 Uw patiënte is zich bewust van de mogelijke gevolgen van een zwangerschap en begrijpt dat ze snel 
een arts moet raadplegen als er een risico is op een zwangerschap. 

 U hebt uw patiënte aangemoedigd om uitleg te vragen en vragen te stellen over haar behandeling met 
Isosupra Lidose. 

 U moet bij uw patiënte een negatieve zwangerschapstest hebben afgenomen (uitgevoerd op de tweede 
of de derde dag van de menstruatie) alvorens de behandeling met Isosupra Lidose te starten. Ze 
verbindt zich ertoe een nieuwe zwangerschapstest te laten uitvoeren tijdens de behandeling, als u dat 
nodig acht. Zij zal in ieder geval een laatste zwangerschapstest doen 5 weken na het einde van de 
behandeling. 

 Bij elke raadpleging moeten de patiënten eraan worden herinnerd dat zij absoluut niet zwanger mogen 
worden tijdens de behandeling. 

 Uw patiënte dient uiterlijk 7 dagen na de overhandiging van het voorschrift te starten met Isosupra 
Lidose. 

 Als de acne recidiveert, moet uw patiënte opnieuw minstens 1 en bij voorkeur 2 doeltreffende 
contraceptieve methoden toepassen zonder onderbreking gedurende 1 maand voor het begin van de 
behandeling met Isosupra Lidose, tijdens de volledige duur van de behandeling en tot minstens 1 
maand na stopzetting van de behandeling. Ook moet opnieuw een zwangerschapstest worden 
uitgevoerd. 

 Uw patiënte verklaart de noodzaak van deze waarschuwingen te hebben begrepen en stemt ermee in 
om het overeenkomstformulier betreffende de zorgen en contraceptie te ondertekenen dat bestemd is 
voor de vrouwen in de vruchtbare leeftijd die met Isosupra Lidose behandeld worden. 



Voorwaarden voor voorschrift en aflevering 

  

Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden de voorschriften beperkt tot 30 dagen behandeling. 

Elke verderzetting van de behandeling met Isosupra Lidose vereist een nieuw voorschrift, opnieuw 

voor 30 dagen.  

  

De zwangerschapstest wordt best uitgevoerd op de dag dat Isosupra Lidose wordt voorgeschreven en 

afgeleverd. De aflevering van Isosupra Lidose moet plaatsvinden uiterlijk 7 dagen na het voorschrift. 

  

Anticonceptie  

  

Om u te helpen een zwangerschap tijdens een behandeling met Isosupra Lidose te voorkomen, moet u 

aan uw vrouwelijke patiënten de volgende documenten overhandigden bij de eerste raadpleging:  

 Informatiebrochure voor de patiënten 

 Brochure over anticonceptie 

 Overeenkomstformulier betreffende de zorgen en de contraceptie bestemd voor de vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd die met Isosupra Lidose behandeld worden 

Uw mannelijke patiënten moeten enkel de algemene informatiebrochure over Isosupra Lidose 
krijgen. 

  

Zwangerschapstests 

  

 Zij moeten een minimale gevoeligheid hebben van 25 mIE/ml serum of urine. 

  

Voor het begin van de behandeling : 

 Schrijf een zwangerschapstest voor alvorens de contraceptie te starten. 

 Dit doeltreffende voorbehoedsmiddel kan worden voorgeschreven door uzelf of door een 

gynaecoloog 

 Geef uw patiënte voldoende informatie over doeltreffende contraceptie. 

 Bereken de optimale datum voor een zwangerschapstest naargelang de seksuele activiteit van uw 

patiënte. Deze test wordt uitgevoerd ongeveer 3 weken na de laatste onbeschermde betrekkingen 

van uw patiënte. 

  

Het eerste bezoek : 

 Vraag een zwangerschapstest aan (uit te voeren onder medisch toezicht) op de dag dat u voor het 

eerst Isosupra Lidose voorschrijft of binnen de 3 dagen na die consultatie. 

 De test mag pas worden uitgevoerd als de patiënte sinds minstens een maand een doeltreffend 

voorbehoedsmiddel gebruikt. 

 

Opvolgingsraadpleging(en) : 

 Voorzie een opvolgingsraadpleging om de 28 dagen.  

 Ga na of al dan niet een maandelijkse zwangerschapstest onder medisch toezicht moet worden 

uitgevoerd, afhankelijk van de seksuele activiteit en de datum van de laatste maandstonden van de 

patiënte.  

 

 



 

Het einde van de behandeling: 

 De anticonceptie moet worden voortgezet gedurende minstens 1 maand na stopzetting van de 

behandeling met Isosupra Lidose. 

 Schrijf een laatste zwangerschapstest voor vijf weken na het einde van de behandeling met 

Isosupra Lidose om een eventuele zwangerschap uit te sluiten. 

 


