
Zoledroninezuur 5 mg/100 ml_RMM_v1_oktober 2016 

 

HERINNERINGSKAART VOOR DE PATIËNT OVER OSTEONECROSE VAN DE KAAK 
VOOR EN TIJDENS UW BEHANDELING MET ZOLEDRONINEZUUR. 
 
Op deze herinneringskaart staat belangrijke veiligheidsinformatie die u moet kennen 
voorafgaand aan en tijdens behandeling met zoledroninezuur. 
 
Uw arts heeft u zoledroninezuur (een bisfosfonaat), voorgeschreven, dat wordt gebruikt voor de 
behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen en bij volwassen mannen, of voor 
de behandeling van osteoporose die wordt veroorzaakt door behandeling met steroïden, en de 
botziekte van Paget bij volwassenen. Bij deze ziekten worden de botten dunner en zwakker 
zodat ze mogelijk eerder breken. 
 
Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak (ONK)) is een bijwerking die zeer 
zelden (bij 1 op de 10.000) voorkomt bij patiënten die dit middel krijgen voor osteoporose. 
Botbeschadiging in de kaak kan ook optreden nadat u bent gestopt met de behandeling. 
 
Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat botbeschadiging in de kaak ontstaat 
omdat het een aandoening is die pijnlijk kan zijn en die moeilijk te behandelen is. Om het risico 
van het ontstaan van botbeschadiging in de kaak te verkleinen, moet u de volgende 
voorzorgsmaatregelen nemen: 
 
Vóórdat uw behandeling start: 
Laat uw arts/verpleegkundige (zorgverlener) weten als u problemen heeft met uw mond of gebit. 
Uw arts vraagt u mogelijk om een tandheelkundig onderzoek te ondergaan als u: 
 eerder bent behandeld met een ander geneesmiddel dat behoort tot de groep van 

bisfosfonaten; 
 behandeld wordt met geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd (zoals 

prednisolon of dexamethason); 
 rookt; 
 kanker hebt; 
 al lange tijd uw gebit niet hebt laten controleren; 
 problemen hebt met uw mond of tanden. 
 
Tijdens de behandeling: 
 Zorg ervoor dat u een goede mondhygiëne heeft, poets uw tanden regelmatig en laat uw 

gebit regelmatig controleren. Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat dit goed past. 
 Als u onder tandheelkundige behandeling bent of tandheelkundige operatie moet ondergaan 

(er moet bijvoorbeeld een tand of kies worden getrokken), informeer uw arts om wat voor 
ingreep het gaat en vertel uw tandarts dat u met dit middel wordt behandeld. 

 Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u een probleem krijgt aan uw 
mond of tanden, zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, of zweertjes die niet 
genezen of als er afscheiding optreedt. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de 
kaak. 

 
Lees de bijsluiter bij uw geneesmiddel voor meer informatie. 


