
 

 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan 
het in handel brengen van het geneesmiddel QUTENZA. Het verplicht plan voor 
risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van QUTENZA te waarborgen. (RMA 
versie 02/2022) 
 

 
 
QUTENZA™ (capsaïcine) 
 

Gebruiksinformatie voor 
artsen, apothekers en 

verpleegkundigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig 
de SKP (in bijlage) vooraleer QUTENZA voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af 
te leveren) De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de 
website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.  
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Materiaal voor gezondheidsbeoefenaars, 
gerelateerd aan Risicobeperkende Activitieiten 
betreffende de QUTENZA-huidpleister (capsaïcine 
179 mg). 
 
Therapeutische indicaties 
 
QUTENZA is geïndiceerd voor de behandeling van perifere neuropathische pijn bij  
volwassenen, als monotherapie of in combinatie met andere analgetica. 
 
 
Voorschrijvers dienen zich vertrouwd te maken met deze gebruiksinformatie alvorens 
QUTENZA toe te dienen. Voor meer informatie aangaande QUTENZA, raadpleeg de 
Samenvatting van de Productkenmerken (SKP). 
 
Schrijf QUTENZA niet voor als uw patiënt overgevoelig is voor het werkzame bestanddeel 
(capsaïcine) of voor een van de hulpstoffen * (zie rubriek 6.1 van de SmPC). 
 
Qutenza mag alleen worden gebruikt op een droge, intacte (niet-geïrriteerde) huid en niet in 
het gezicht, boven de haargrens van de hoofdhuid, en/of in de nabijheid van de slijmvliezen.  
 
Neem het volgende in overweging voordat u QUTENZA gebruikt: 
 
Lijdt uw patiënt aan hypertensie of aan een cardiovasculaire ziekte?     
• Als gevolg van een aan de behandeling gerelateerde toename van de pijn kan de 

bloeddruk tijdens en vlak na behandeling met QUTENZA tijdelijk stijgen (gemiddeld < 8,0 
mm Hg). De bloeddruk dient tijdens de behandelprocedure te worden bewaakt. Bij 
patiënten met instabiele of slecht onder controle gehouden hypertensie of een recente 
voorgeschiedenis van een cardiovasculaire aandoening dient het risico op 
cardiovasculaire bijwerkingen als gevolg van de mogelijke stress van de procedure te 
worden afgewogen voordat de behandeling met QUTENZA wordt gestart. 

• Het is belangrijk om de bloeddruk voor en tijdens de behandeling met QUTENZA te 
controleren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan  diabetespatiënten met 
comorbiditeit van coronaire hartziekte, hoge bloeddruk en  cardiovasculaire autonome 
neuropathie. 

 
Heeft uw patiënt diabetes mellitus? 
• Diabetische patiënten met distale sensorische neuropathie en/of vasculaire insufficiëntie 

hebben een mogelijk risico op huidlaesies ter hoogte van de behandelingsplaats. 
• Bij patiënten met pijnlijke diabetische perifere neuropathie moet zorgvuldig visueel 

onderzoek van de voeten worden uitgevoerd, voor elke toepassing van QUTENZA en bij 
latere kliniekbezoeken om huidlaesies te detecteren die verband houden met 
onderliggende neuropathie en vasculaire insufficiëntie.  

 
Heeft uw patiënt een intacte huid in het behandelgebied?      
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• Onderzoek de huid van uw patiënt op tekenen van huidbeschadiging of ulceratie alvorens 
de QUTENZA-pleister aan te brengen. 

 
Heeft uw patiënt een reeds bestaande of tijdens de behandeling ontwikkelde 
verminderde zintuiglijke functie? 
Wees bewust van het risico op vermindering van de sensorische functie na toepassing van 
QUTENZA, welke over het algemeen gering en tijdelijk is (met inbegrip van warmte en 
scherpe stimuli). Sensorisch verlies is een vermindering of afwezigheid van de zintuigelijke 
waarnemingen. Dit kan gaan over perceptie van thermische prikkels (koude of warmte 
gevoel) als ook mechanische prikkels. 
 
Vermindering van sensorische functie kan vastgesteld worden aan de hand van 5 mogelijke 
testen: vibratie, pinprick, lichte aanraking, warmte of koude. Wanneer deze verschillende 
aanrakingen niet of bijna niet waargenomen worden kan men spreken van sensorisch verlies. 
 
Wees voorzichtig bij patiënten met een verminderd gevoel in de voeten alsook bij patiënten 
met een verhoogd risico op dergelijke veranderingen in de sensorische functie. 
 
Alle patiënten met reeds bestaande sensorische stoornissen moeten klinisch worden 
beoordeeld op sensorisch verlies vóór elke toepassing van Qutenza. 
 
Gebruik QUTENZA met voorzichtigheid bij patiënten met reeds bestaande wijzigingen in 
sensorische functie. Als sensorisch verlies wordt vastgesteld of verergert moet de 
behandeling met QUTENZA worden heroverwogen. 
 
Heeft u of uw patiënt een verergerende/ niet-weggaande irritatie van de luchtwegen? 
• Zeldzame gevallen gemeld van verergerende/ niet-oplossende irritatie van de 

luchtwegen als gevolg van onbedoelde blootstelling aan Qutenza, voornamelijk bij 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die het product aanbrengen.  Indien 
dergelijke symptomen zich voordoen, moet de betreffende persoon zorgvuldig 
overwegen om opnieuw aan QUTENZA blootgesteld te worden. 

 
 

PRAKTISCHE VOORZORGSMAATREGELEN voor de 
gezondheidsbeoefenaars: 
• Gebruik QUTENZA in een goed geventileerde behandelruimte. 
 
• Draag altijd nitril handschoenen (geen latex) tijdens het hanteren van QUTENZA.  
 Het gebruik van een masker en een veiligheidsbril wordt aanbevolen. 
 
• Vermijd rechtstreeks contact met de QUTENZA-pleister, gebruikte gaasjes of gebruikte 

reinigingsgel. Vermijd tijdens de behandeling, rechtstreeks contact met de ogen, mond of 
andere gevoelige plaatsen.  

 
• Houd QUTENZA-pleisters niet dicht bij ogen of slijmvliezen. 
 
• Breng QUTENZA niet aan op beschadigde huid of open wonden. 
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• Breng QUTENZA niet aan op het gezicht, boven de haarlijn van de hoofdhuid en/of in de 
buurt van slijmvliezen. 

 
• Verwijder alle QUTENZA-pleisters en bijhorende materialen in een gesloten polyethyleen 

zak voor medisch afval. 
 
• De reinigingsgel voor QUTENZA bevat butylhydroxyanisol die lokale huidreacties (bijv. 

contactdermatitis) of irritatie van de ogen of de slijmvliezen kan veroorzaken. 
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Instructies voor het aanbrengen van QUTENZA 
 
1. De omgeving voor behandeling 
 
Een goed geventileerde behandelkamer  waar water beschikbaar is. Zorg voor afleiding 
voor de patiënt zodat hij/zij zich kan bezig houden tijdens de toepassingsprocedure, zoals 
leesmateriaal. 
 
2. De patiënt informeren 
 
• Voordat de behandeling start, leg de toepassingsprocedure uit aan de patiënt.  

Informeer de patiënt dat reacties ter hoogte van de behandelplaats zoals pijn of 
branderig gevoel, erytheem, pruritus en zwelling kunnen optreden en adviseer de 
patiënt het behandelend personeel op de hoogte te brengen als er bijwerkingen 
optreden. 

• Indien de patiënt alleen wordt gelaten tijdens de toepassingsprocedure, informeer 
hem/haar dan over hoe hij/zij snel iemand kan oproepen. 

Informeer uw patiënten ook voorafgaand aan de QUTENZA behandeling over: 
• het risico van vermindering van de zintuiglijke functie, die over het algemeen gering en 

tijdelijk is na QUTENZA behandeling, d.w.z. het vermogen om warmte en scherpe 
pijnprikkels waar te nemen. 

• in zeldzame gevallen kunnen ernstige huidletsels zoals brandwonden optreden na 
QUTENZA therapie. 

 
3. Het te behandelen gebied bepalen 
 
• Het te behandelen gebied moet worden bepaald door de gebieden van dynamische 

allodynie en van speldenprik-allodynie aan te duiden, evenals eventuele pijnlijke 
gebieden buiten het gebied van allodynie. 

• Teken het geïdentificeerde, pijnlijke gebied op de huid af met een markeerstift voor de 
huid die tijdens de procedure niet kan worden afgeveegd. 

• Duid het te behandelen gebied aan op doordrukpapier/transparant of rechtstreeks op de 
QUTENZA-pleister. Gebruik anatomische markeringen om zeker te zijn dat de pleister op 
de juiste plaats wordt aangebracht. 
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4. De patiënt voorbereiden 
 
• Indien nodig voor een betere hechting moeten haren worden afgeknipt en niet 

afgeschoren. 
• Het behandelgebied kan vooraf met een topisch anestheticum behandeld worden of 

men kan de patiënt voor het aanbrengen van QUTENZA een oraal analgeticum 
toedienen om mogelijke behandelingsgerelateerde ongemakken te verminderen. 

• Indien een topisch anestheticum wordt gebruikt, moet dit voor het aanbrengen van 
QUTENZA worden verwijderd. 

• Voor het aanbrengen van QUTENZA moet de huid altijd worden gewassen en goed 
afgedroogd. 

 
5. Aanbrengen 
 
• Draag altijd nitril handschoenen tijdens het hanteren van QUTENZA en het reinigen 

van te behandelen gebieden. Draag GEEN latex handschoenen omdat ze geen afdoende 
bescherming bieden. 

• Het gebruik van een masker en een veiligheidsbril is aangeraden om irritatie ter hoogte 
van de ogen en luchtwegen te voorkomen, in het bijzonder tijdens het aanbrengen en 
verwijderen van de huidpleister. 

• QUTENZA is een doorzichtige pleister voor eenmalig gebruik, die kan worden bijgeknipt 
tot het formaat en de vorm van het behandelgebied. 

• Knip QUTENZA bij zodat het overeenkomt met de grootte en vorm van het te 
behandelen gebied voordat de schutlaag wordt verwijderd. Verwijder de schutlaag 
pas vlak voor het aanbrengen. 

• De schutlaag is diagonaal doorgesneden om het verwijderen ervan te vergemakkelijken. 
Verwijder en vouw een deel van de schutlaag om en plaats daarna de kleefzijde van de 
QUTENZA-pleister op het behandelgebied. 

• Houd de pleister op zijn plaats. Trek dan de schutlaag langzaam en voorzichtig van de 
pleister, terwijl de pleister tegelijkertijd met de andere hand over de huid wordt 
gladgestreken. 

• Laat de pleister 30 minuten op de voeten zitten (bijv. bij HIV-geassocieerde neuropathie, 
pijnlijke diabetische perifere neuropathie) en op andere plaatsen 60 minuten (bijv. bij 
postherpetische neuralgie). 
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• Als capsaïcine in contact komt met ogen of slijmvliezen, moeten deze worden gespoeld 

of afgespoeld met koud water. Als irritatie van de luchtwegen, ogen of slijmvliezen 
optreedt, moet de betrokken persoon de QUTENZA behandelingsruimte verlaten. Zorg 
voor de juiste medische verzorging als kortademigheid optreedt. Bij patiënten die 
ernstige, door de behandeling veroorzaakte pijn rapporteren, moet de QUTENZA pleister 
worden verwijderd en moet de huid worden onderzocht op chemische brandwonden. 

 
 
Tips om de aanhechting van de pleister te bevorderen 
 
• Opdat QUTENZA doeltreffend zou zijn, is het van essentieel belang dat de pleister 

volledig contact maakt met de huid en dat er geen luchtbellen of vocht aanwezig 
zijn/is. 

 
• Druk uitoefenen op de pleister tijdens het aanbrengen, door gebruik te maken van 

gaas of verband om het behandelde gebied strak te omwikkelen, door de patiënt 
elastische sokken te laten dragen, door gewichten of zandzakjes te gebruiken, of 
door de patiënt te vragen op het behandelde gebied te gaan liggen; dit kan allemaal 
bijdragen tot een aanhechting. 

 
• Andere technieken voor een betere aanhechting zijn de pleister in kleinere stukken 

knippen of de pleister inknippen; de huid strak trekken vóór aanbrengen; en zo nodig 
de huid opwarmen, in het bijzonder bij koude voeten. 

            
 
6. Behandelen van therapiegerelateerde ongemakken 
 
• Lokale afkoeling is een doeltreffende manier om therapiegerelateerde ongemakken te 

behandelen en kan worden gebruikt in combinatie met orale analgetica om, indien 
nodig, acute pijn tijdens en na de procedure te behandelen. 

• Het gebruik van natte kompressen tijdens het aanbrengen van QUTENZA moet worden 
vermeden omdat vocht een invloed kan hebben op de aanhechting van de pleister. 

• Gebruik gekoelde (geen bevroren) cold packs op het behandelde gebied na de 
behandeling met QUTENZA. Wikkel de cold packs in materiaal om direct contact met 
de huid te voorkomen. 

• Geef cold packs aan de patiënten zodat ze de pijn thuis kunnen behandelen.  
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• Vertel de patiënten dat, indien van toepassing, ze thuis vrij verkrijgbare pijnstillers 
kunnen gebruiken als afkoeling onvoldoende pijnverlichting oplevert. 

 
7. Verwijderen 
 
• Draag nitril handschoenen, gezichtsmasker en veiligheidsbril alvorens de pleister te 

verwijderen. 
• Verwijder de QUTENZA-pleister voorzichtig en langzaam, door deze naar binnen op te 

rollen om het risico te beperken dat capsaïcine in de lucht wordt verspreid. 
• Gooi alle materialen in de meegeleverde verzegelde polyethyleen medische afvalzak. 
 

            
 
 
8. Reinigen 
 
• Breng overvloedig reinigingsgel op het behandelde gebied aan. De gel moet minimaal 1 

minuut blijven zitten. 
• Veeg daarna de reinigingsgel weg met een droog gaasje daarbij bewegend van de 

buitengrens van het behandelde gebied naar het midden, en was daarna het behandelde 
gebied voorzichtig met water en zeep. 

• Zorg ervoor dat het met capsaïcine bevuilde water niet in contact komt met de 
omliggende huid. 

 
9. Informeren 
• Het is mogelijk dat capsaïcine na het reinigen door de huid blijft sijpelen. Daarom moet 

de patiënt worden aangeraden dat hij/zij het behandelde gebied in de dagen na de 
behandeling niet mag aanraken. Patiënten bij wie de handen worden behandeld, moeten 
worden aangeraden om 1-2 dagen na de behandeling handschoenen te dragen. 

• Informeer de patiënt dat het behandelde gebied enkele dagen gevoelig kan zijn (voor 
warmte, warme douches/baden, rechtstreeks zonlicht, zware inspanning, etc) 

• Informeer de patiënt dat het branderige gevoel ’s nachts erger kan zijn maar dat hij/zij 
afkoelende middelen of orale analgetica kan gebruiken om enig ongemak te 
verlichten, zoals vermeld bij punt 6. 

• Indien mogelijk, geef de patiënten een patiëntenkaart (zie bijlage) mee naar huis als 
geheugensteuntje. 
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10. Opvolging van patiënten 
 
• Alle patiënten dienen op regelmatige basis opgevolgd te worden. 
• Patiënten moeten een nummer krijgen dat ze kunnen bellen als ze hulp nodig zouden 

hebben. 
 
 

Melden van bijwerkingen 
 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook mogelijke 
medicatiefouten, geassocieerd met het gebruik van QUTENZA te melden aan 
Voor België: 
 de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via 
www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek 
verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, 
www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres 
FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03– 1210 Brussel, per fax op het nummer 
02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be  
Voor Luxemburg: 
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 
VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 e-mail: crpv@chru-
nancy.fr ou  
Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments 20, rue de Bitbourg L-
1273 Luxembourg-Hamm Tél.: (+352) 2478 5592 e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu 
Link pour le formulaire : 
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html 
 
Bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van QUTENZA kunnen ook worden gemeld aan 
de dienst voor Geneesmiddelenbewaking van Grünenthal op het telefoonnummer +32 2 
290 52 00 of per e-mail naar drugsafety.be@grunenthal.com 

  

Formatted: French (France)

Field Code Changed

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

Field Code Changed

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html
mailto:drugsafety.be@grunenthal.com
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QUTENZA Patiëntenkaart 
aan elke patiënt af te geven en toe te lichten alstublieft. 
(uitknippen/afscheuren) 
 

Bij elk gebruik van QUTENZA moet elke patiënt een QUTENZA PATIËNTENKAART 
(noodzakelijke informatie) hebben ontvangen vanwege: 
- de apotheker (aflevering) 
- of de arts (voorschrift - aanbrengen QUTENZA-huidpleister) 
- of de verpleegkundige (aanbrengen QUTENZA-huidpleister onder toezicht van 
een arts) 
 
Vul op de patiëntenkaart het telefoonnummer in, waarnaar de 
patiënt kan bellen in geval van nood. 
 
Extra exemplaren kunnen bijbesteld worden via het 
telefoonnummer +32 2 290 52 00 of per e-mail: 
BEinfo@grunenthal.com 
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QUTENZA (capsaïcine) 
 

Patiëntenkaart 
 
Nuttige informatie 
• U mag het behandelde gebied niet aanraken of krabben op die plaats. Zorg er ook voor 

dat niemand met het behandelde gebied in contact komt. 
• U kan merken dat U op de plaats waar QUTENZA werd aangebracht, minder gevoelig 

bent voor warmte of scherpe pijn. Dit is meestal tijdelijk en het gevoel herstelt zich binnen 
een paar dagen na uw behandeling. 

• Plaatselijke bijwerkingen ter hoogte van de behandelingszone zoals roodheid, 
prikkelingen, branderige pijn of zwelling, zijn normaal en verdwijnen gewoonlijk in de 
komende dagen. 

• Het branderig gevoel kan ’s nachts opnieuw toenemen als het behandelde gebied warm 
wordt. 

• Pijn en andere ongemakken kan u behandelen met lokale koeling  en gewone pijnstillers. 
• Gedurende enkele dagen na de behandeling, vermijd het nemen van een warm bad / 

douche of een zware inspanning. 
• Gebruik geen lokale warmte op het behandelde gebied (bijv. warmtepacks of 

warmwaterkruik). 
• Zeldzame gevallen van ernstige brandwonden van de huid waar QUTENZA werd 

aangebracht, zijn gemeld. Indien U een verergering van de pijn, zwelling, vervelling of 
blaarvorming van de huid ondervindt, zoek onmiddellijk medische hulp. 

• Misschien wilt u deze patiëntenkaart meenemen naar uw huisarts voor informatie.  
 
TELEFOONNUMMER IN TE VULLEN DOOR UW ARTS 
 
Als de pijn veel erger wordt, kan u bellen naar: 
- het pijncentrum: ……………………………………………………………………….……………. 
 
- uw arts: ……………..……………………..………………………………………………………… 
 
 
Lees ook aandachtig de BIJSLUITER van QUTENZA! 


