
De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 

brengen van het geneesmiddel Azzalure®.  Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan 

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

Azzalure® te waarborgen (RMA  gewijzigde versie 04/2016). 

 

 

 

 

 

Azzalure® (botulinetoxine type A) 
 

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees aandachtig de bijsluiter voordat u het geneesmiddel Azzalure®  gebruikt. 
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Doel van dit materiaal (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 AZZALURE® 

te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten : 

De informatie voor patiënten over AZZALURE® moet de volgende informatie bevatten: 
  

 risico op oogafwijkingen, 

 het voorkomen van verre verspreiding van het effect van het toxine, 

 het voorkomen van neutraliserende antilichaam vorming volgend op het gebruik van 

Azzalure.  
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Inleiding  
 

Wat is Azzalure® en waarvoor wordt dit middel gebruikt ? 
 

Azzalure bevat een stof, botulinetoxine A, die ervoor zorgt dat de spieren zich ontspannen. 

Azzalure werkt in op de verbinding tussen de zenuwen en de spier, en voorkomt zo het vrijkomen 

van een chemische stof, namelijk acetylcholine, uit de zenuwuiteinden. Dit voorkomt dat de 

spieren samentrekken. De spierontspanning is tijdelijk en verdwijnt geleidelijk. 

 

Sommige mensen kunnen gedeprimeerd raken wanneer ze zichtbare lijntjes in hun gezicht 

krijgen. Azzalure kan worden gebruikt bij volwassenen onder de 65 jaar voor het tijdelijk 

verbeteren van matige tot ernstige glabellalijnen. Dit zijn verticale fronslijnen tussen de 

wenkbrauwen. 

 

Hoe gebruikt u Azzalure®? 

Azzalure mag alleen worden toegediend door een arts met de juiste kwalificaties, die ervaring 

heeft met deze behandeling en die beschikt over de benodigde apparatuur.  

Uw arts bereidt de injecties en dient deze toe. Een injectieflacon Azzalure mag alleen bij u worden 

gebruikt en enkel tijdens één behandelsessie. 

De aanbevolen dosis Azzalure is 50 eenheden. Dit wordt verdeeld over 5 injectieplaatsen in uw 

voorhoofd in het gebied boven uw neus en wenkbrauwen, waarbij op elke plaats 10 eenheden 

worden geïnjecteerd.  

De eenheden die voor de verschillende botulinetoxineproducten worden gebruikt, zijn niet 

hetzelfde. Speywood-eenheden van Azzalure zijn niet uitwisselbaar met andere 

botulinetoxineproducten. 

Het effect van de behandeling op de ernst van uw glabellalijnen moet binnen twee tot drie dagen 

waarneembaar zijn. 

Het interval tussen twee behandelingen met Azzalure wordt door uw arts bepaald. U mag niet 

vaker dan om de 12 weken worden behandeld. 

Het gebruik van Azzalure is niet geschikt voor patiënten jonger dan 18 jaar. 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt ? 

Als u meer van Azzalure heeft gebruikt dan u zou mogen, kunnen andere spieren dan de spieren 

waarin de injecties zijn gegeven slap gaan aanvoelen. Het kan zijn dat dit niet meteen gebeurt. Als 

dit gebeurt, moet u onmiddellijk uw arts inlichten.  
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Wanneer u meer Azzalure heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245 245). 

 

Hoe lang houdt de behandeling van glabellalijnen met botulinetoxine type A  

aan ? 

Het eerste effect van de behandeling met Azzalure® verschijnt binnen 2 tot 3 dagen. Het 

effect van de injecties is altijd tijdelijk. Wanneer de volgende behandeling moet 

plaatsvinden is afhankelijk van de duur van het effect bij elke individuele patiënt. Het is 

belangrijk dat een herbehandeling niet vlugger plaatsvindt dan om de 3 maanden. 

Wat zijn de risico’s en bijwerkingen van het gebruik van botulinetoxine type A? 

Breng uw arts op de hoogte indien u gelijk welke bijwerking opmerkt. 

Bijwerkingen waargenomen na behandeling met botulinetoxine type A in deze indicatie 

bestaan grotendeels uit reacties op de plaats van injectie, zoals pijn, ongemak, een prikkend 

gevoel of een blauwe plek. 

 

Er kunnen ook bijwerkingen aan het oog optreden 

 

Vaak  

- vermoeide ogen of wazig zien, een afhangend bovenste ooglid, zwelling van het ooglid, 

waterige ogen, droge ogen, trekken van de spieren rondom het oog 

 

Soms  

- slecht zien, wazig zien, dubbel zien 

- stoornis van de oogbewegingen 

 

Doorgaans treden deze bijwerkingen op binnen de eerste week na de injecties, duren niet lang 

en zijn licht tot matig qua ernst.  

Zeer zelden werden met botulinetoxine bijwerkingen gerapporteerd in andere spieren dan deze 

die geïnjecteerd werden. Deze bijwerkingen omvatten overmatige spierzwakte en moeilijkheden 

bij het slikken, te wijten aan hoesten en verslikken tijdens het slikken (wanneer voedsel of drank 

in uw luchtwegen terechtkomt bij het slikken, dan kunnen ademhalingsproblemen optreden 

zoals longinfecties). Contacteer onmiddellijk uw arts wanneer zich dit voordoet. 
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Zoek dringend medische hulp als: 
- u problemen krijgt met ademhalen, slikken of praten. 
- uw gezicht opzwelt of uw huid rood wordt of wanneer u een jeukende 

bobbelige huiduitslag krijgt. Dit kan betekenen dat u een allergische reactie 
op Azzalure maakt. 

 

Indien u andere artsen consulteert voor gelijk welke reden,  dan dient u  hen op 

de hoogte te brengen over deze behandeling met botulinetoxine. 

De bijsluiter in de verpakking geeft u meer informatie over de mogelijke 

bijwerkingen. Indien u verdere vragen of zorgen hebt, gelieve met uw arts te 

praten. 

 

Wat moet ik doen als ik denk dat ik bijwerkingen heb? 

Als u merkt dat u na een injectie met botulinetoxine type A problemen hebt met slikken, praten 

of ademhalen, of als u een overmatige spierzwakte ontwikkelt, raadpleeg dan onmiddellijk een 

arts. Wanneer uw behandelend arts niet beschikbaar is, roep dan onmiddellijk andere medische 

hulp in. Het is mogelijk dat u speciale zorgen nodig hebt om verdere complicaties te voorkomen. 

Als u denkt dat er na behandeling met botulinetoxine type A gelijk welke bijwerking optreedt, 

anders dan de bijwerkingen waarvoor met spoed medisch hulp nodig is, wat het geval is bij 

problemen met spreken en ademhalen en bij een allergische reactie, dan moet  u dit zonder 

uitstel met uw behandelend arts  bespreken. 

 

 


