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

ISOCURAL. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om 

een veilig en doeltreffend gebruik van ISOCURAL te waarborgen (RMA gewijzigde versie 03/2016).             

   ISOCURAL® zachte capsules, oraal (isotretinoïne) 
 
Contactbrief van de dermatoloog aan de zorgverlener die 
instaat voor de anticonceptie van de patiënt 
 
          

Geachte collega, 
 
Ik richt dit schrijven tot u om u te informeren dat ik van plan om bij patiënt ................................... binnenkort een 
behandeling te starten met orale isotretinoïne. 
 
Ik verwijs deze patiënt dus naar u door voor het opvolgen van haar anticonceptie vóór en tijdens de 
behandelingsperiode met isotretinoïne en tot 4 weken nadat deze werd beëindigd. 
 
Isotretinoïne is een retinoïde dat een hoog TERATOGEEN risico met zich brengt en er werd voor dit geneesmiddel aldus 
een zwangerschapspreventieprogramma opgezet. Isotretinoïne is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen en 
vruchtbare vrouwen die het programma niet volgen.  
 
Doeltreffende anticonceptie is, ononderbroken, verplicht voor vruchtbare vrouwen, en dit 4 weken voorafgaand aan de 
start van de behandeling, tijdens de behandeling en tot 4 weken nadat de behandeling werd beëindigd.  
 
Het voorschrift is bovendien beperkt tot 4 weken behandeling en om de behandeling verder te zetten is een nieuw 
voorschrift nodig dat enkel mogelijk is indien voorafgegaan door een negatieve zwangerschapstest. De 
zwangerschapstest dient plaats te vinden binnen de 3 dagen voorafgaand aan het nieuwe voorschrift. 
 
Voor meer informatie of indien u een hernieuwd voorschrift voor deze patiënt dient te schrijven, verwijs ik u naar het 
document in bijlage: GIDS VOOR ARTSEN VOOR HET VOORSCHRIJVEN VAN ISOTRETINOÏNE, die ook beschikbaar is op de 
website van het fagg via deze link: 
www.fagg.be  Kader (onderaan) “Links naar nuttige pagina’s en documenten voor de gezondheidszorgbeoefenaars” 
 RMA-Materialen 
 
NB: Patiënten moeten uitgebreide uitleg krijgen over zwangerschapspreventie en moeten ten minste één en bij 
voorkeur twee doeltreffende anticonceptiemethoden gebruiken. Een anticonceptiebrochure, ook beschikbaar via de 
site www.fagg.be, waarin u het antwoord vindt op alle vragen die de patiënt tijdens haar behandeling over 
anticonceptie zou kunnen hebben. 
 
Indien u een gedrukte versie van het materiaal wenst te ontvangen, kan u hiervoor contact opnemen per mail naar 
infomed_benelux@pierre-fabre.com of op het telefoonnummer 02/556 49 91. 
 
Melden van bijwerkingen: 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van ISOCURAL® 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” beschikbaar 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   

 
Met achtingsvolle groet, 
 

Stempel van de arts 
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