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Toestemmingsformulier voor patiëntenzorg en anticonceptie (vrouwelijke patiënten) 

 

Toestemmingsformulier voor patiëntenzorg en anticonceptie, bestemd voor vruchtbare vrouwen voor wie 

behandeling gepland staat met orale isotretinoïne. 

Dit geneesmiddel, dat isotretinoïne bevat, kan ernstige misvormingen veroorzaken aan het ongeboren kind, 

wanneer het wordt ingenomen door een zwangere vrouw. Dit kan gebeuren als u zwanger wordt aan de start van 

de behandeling, of als u zwanger wordt tijdens de behandeling of in de maand die volgt op het einde van de 

behandeling. Bij het nemen van dit geneesmiddel moet daarom minstens één doeltreffende 

anticonceptiemethode toegepast worden, en bij voorkeur twee.  

 

[DOCUMENT IN TE VULLEN, TE ONDERTEKENEN EN TERUG AAN DE ARTS TE OVERHANDIGEN] 

 

Ik, ondergetekende, mevr./juffr. ……………………… Geboortedatum: |_|_| |_|_| |_|_||_|_| 

verklaar dat ik persoonlijk werd geïnformeerd door dr. …………………………… 

[naam en adres arts]………………………………………………………………….. 

van de risico's die gepaard gaan met behandeling met orale isotretinoïne. 

 

1. Er bestaat een hoog risico op ernstige misvormingen 

bij mijn ongeboren kind indien ik zwanger ben of 

zwanger word terwijl ik orale isotretinoïne neem.  

 

2.Ik zal geen orale isotretinoïne nemen als ik zwanger 

ben. 

 

3.Ik zal niet zwanger worden noch tijdens de 

behandeling met orale isotretinoïne, noch tijdens de 

maand die volgt op het einde van de behandeling.  

 

4.Ik zal ten minste één en bij voorkeur twee 

doeltreffende anticonceptiemethodes gebruiken, 

gedurende ten minste één maand voor de 

behandeling, tijdens de behandeling en gedurende 

ten minste één maand na het einde van de 

behandeling. Ik heb begrepen dat elke 

anticonceptiemethode, hoe doeltreffend ook, kan 

mislukken en dat door 2 methodes tegelijkertijd te 

gebruiken, ik het risico op zwangerschap verlaag. Ik 

heb volgende twee documenten die mijn arts mij gaf, 

gelezen en begrepen: de informatiebrochure voor 

patiënten en de informatie over anticonceptie. 

5. Vooraleer een behandeling met orale isotretinoïne te 

starten, dien ik een zwangerschapstest te ondergaan 

binnen de drie dagen voor de afspraak. 

 

6. Ik verbind er mij toe de behandeling zo vlug 

mogelijk te starten en dit ten laatste binnen de 7 dagen 

na de voorschrijfdatum van de orale isotretinoïne.   

 

7. Ik verbind er mij toe mijn dagboek voor te leggen 

aan mijn arts bij elke consultatie en aan mijn apotheker 

bij elke aflevering van orale isotretinoïne.  

 

8. Ik verbind er mij toe om een zwangerschapstest uit 

te voeren elke maand gedurende de duur van de 

behandeling en gedurende 5 weken na het einde van de 

behandeling.  

 

9. Ik dien onmiddellijk te stoppen met orale 

isotretinoïne en mijn dokter te raadplegen van zodra ik 

denk dat ik zwanger ben, mijn maandstonden 

uitblijven, gestopt ben met anticonceptie of 

onbeschermde sexuele gemeenschap heb gehad.   

 

10. Ik verbind er mij toe mijn capsules nooit aan 

iemand anders door te geven. Ik zal alle ongebruikte 

capsules terugbezorgen aan mijn apotheker bij het 

einde van de behandeling.  

 

Door dit formulier te ondertekenen: 

verklaart u dat u alle hierboven vermelde voorwaarden hebt gelezen en begrepen; 

aanvaardt u de risico's en gaat u ermee akkoord om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen die samengaan 

met de behandeling met orale isotretinoïne. 

 

Uw dienstdoende arts heeft al uw vragen over orale isotretinoïne beantwoord. 

 

Handtekening patiënt:  Ondertekend te………………..op……………… 

    Voor minderjarige patiënten,  

handtekening van ouder of voogd 

Voor meerderjarige patiënten onder voorlopig bewind,  

 handtekening wettelijke vertegenwoordiger 

 

 

Tweevoudig formulier; één origineel dient door de dienstdoende arts bewaard te worden. 


