
 

 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

 

Neoxidil 2% oplossing voor cutaan gebruik 

Minoxidil 2% 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie 

voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u 

Neoxidil zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

 

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren  na 

ongeveer 3 à 4 maand. 

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking 

optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of 

apotheker. 

 

In deze bijsluiter: 

1. Wat is Neoxidil en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat moet u weten voordat u Neoxidil gebruikt 

3. Hoe wordt Neoxidil gebruikt 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Neoxidil 

6. Aanvullende informatie 

 

1. WAT IS NEOXIDIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 

 

Neoxidil is een oplossing op basis van minoxidil, een stof voor de lokale behandeling 

van haaruitval of kaalhoofdigheid. 

Neoxidil wordt gebruikt voor de lokale behandeling bij volwassenen van één bepaalde 

vorm van haaruitval (alopecia androgenetica). 

De veiligheid en doeltreffendheid werden niet bepaald bij patiënten jonger dan 18 jaar en 

ouder dan 65 jaar. 

 

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U NEOXIDIL GEBRUIKT 

 

Gebruik Neoxidil niet 

- als u  allergisch (overgevoelig) bent voor minoxidil, of voor één  van de andere   

   bestanddelen van Neoxidil.  

- op geïnfecteerde huid, op plaatsen aangetast door psoriasis, ernstige zonnebrand of 

ernstige verwondingen, gezien het risico van verhoogde absorptie. 

- als plots of onverwacht haarverlies optreedt: zoals bij zwangere vrouwen, in de periode  

  na de bevalling of bij aandoeningen, zoals een ontregeling van de schildklier, door een  

  ontsteking van de hoofdhuid of als gevolg van de inname van bepaalde  

  geneesmiddelen. 

  Als u niet zeker weet wat de oorzaak is van uw haarverlies, raadpleeg dan een arts. 
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Wees extra voorzichtig met Neoxidil 

- Wanneer de volgende effecten optreden dient u het gebruik van Neoxidil
  
stop te zetten  

   en de arts te raadplegen:  

versneld hartritme of hartkloppingen, ontsteking van het hartzakje met vorming 

van vochtophoping, onverklaarde snelle gewichtstoename, gezwollen of opgezette 

handen, enkels of aangezicht, zoutretentie, duizeligheid of bewustzijnsverlies, 

troebel zicht, optreden of verslechtering van pijn in borst, arm of schouder, tekens 

van ernstige  indigestie of irritatie van de hoofdhuid. 

- Wanneer huidirritatie optreedt. Dit is echter van voorbijgaande aard.     

    Indien de irritatie aanhoudt, dient de arts te worden geraadpleegd. 

- Wanneer u Neoxidil gebruikt, vermijd contact met de ogen en de geïrriteerde huid. Bij  

   contact de aangeraakte plek overvloedig spoelen met koel water. Indien de irritatie    

   aanhoudt, dient de arts te worden geraadpleegd.   

- De veiligheid en de doeltreffendheid van Neoxidil werd niet bepaald bij patiënten     

   jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar. 

- Neoxidil is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Elke toevallige inname moet    

   onmiddellijk aan de arts of apotheker worden gemeld. 

- Dit product is ontvlambaar aangezien het alcohol bevat.  

 

Gebruik met andere geneesmiddelen 

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 

gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

Gelijktijdig gebruik met bepaalde geneesmiddelen voor lokaal gebruik 

(betamethasondipropionaat crème 0.05%, tretinoïne 0,05% of anthraline crème) kan de 

opname van minoxidil in het lichaam beïnvloeden. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Gebruik dit product niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vraag uw arts of 

apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Pas op: Duizeligheid en licht gevoel in het hoofd kunnen voorkomen  

(zie ook ‘Mogelijke bijwerkingen’).  

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Neoxidil 

De hulpstof propyleenglycol kan lokale huidirritatie veroorzaken. 

 

 

3. HOE WORDT NEOXIDIL GEBRUIKT 

 

Volg bij het gebruik van Neoxidil nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij 

twijfel uw arts of apotheker. 

 

De gebruikelijke dosering is

1 ml Neoxidil
 
tweemaal per dag, om de 12 uur, op het midden van de kalende hoofdplek 

aanbrengen en over de aangetaste huid verdelen. Een totale dagdosis van 2 ml niet 

overschrijden. Neoxidil
 
niet gebruiken op andere lichaamsoppervlakken. Contact met de 

ogen of andere gevoelige slijmvliezen vermijden. Bij toevallig contact overvloedig 

spoelen met koel water (zie ook ‘Wees extra voorzichtig met Neoxidil’). Om een 
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maximale doeltreffendheid te bekomen, zorg ervoor dat uw haar en hoofdhuid goed 

droog zijn vooraleer u Neoxidil aanbrengt. Gebruik geen haardroger. Na gebruik van 

Neoxidil
 
uw handen zorgvuldig wassen.  

 

 

tekening I 

 

 
tekening II 

 

Vier tot meer maanden onophoudelijk gebruik kunnen noodzakelijk zijn vooraleer 

nieuwe haargroei wordt vastgesteld. De omvang en de kwaliteit van de haargroei 

verschilt van persoon tot persoon. Uit klinische ervaring is gebleken dat het 

kalingsproces binnen 3 tot 4 maanden na staking van Neoxidil naar de toestand vóór de 

behandeling is teruggekeerd. 

 

Wat u  moet doen als u meer van Neoxidil heeft gebruikt dan u zou mogen 

Toevallige inname van Neoxidil
 
door de mond kan de volgende effecten teweegbrengen: 

versneld hartritme of hartkloppingen, gezwollen of opgezette handen, enkels of 

aangezicht, duizeligheid of bewustzijnsverlies, troebel zicht, pijn in de borst of tekens 

van ernstige indigestie.  In geval van toevallige inname, onmiddelijk uw arts of 

apotheker verwittigen. 

 

Bij vermoeden van gebruik van een te grote hoeveelheid of bij abnormaal gebruik, 

steeds contact opnemen met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum tel. 070/245.245. 

 

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Neoxidil te gebruiken 

Wanneer u Neoxidil een keer vergeten bent, hervat het gebruik dan zo spoedig 

mogelijk.  Gebruik Neoxidil niet meer dan tweemaal per dag.  

 

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan raad aan uw 

arts of apotheker. 

Gebruik van de verstuiver met doseerpompje 

Verwijder de stop van het flesje en plaats er vervolgens het dopje 

met de verstuiver op, totdat u een klik hoort (zie tekening I).   

N.B. Bij de eerste aanwending dient men 2 à 3 keer op de drukknop 

te drukken om het pompje te activeren. 

 

 

Toepassing: 

- Het uiteinde van de verstuiver direct op de te behandelen zone 

richten en de haren opzij schuiven (zie tekening II).  Doe 1 

verstuiving door de drukknop diep in te drukken en verspreid de 

oplossing door lichtjes met de vingertoppen te masseren. 

- Herhaal dit 10 keer, over het geheel van de te behandelen zone, 

zodat men in totaal 1 ml oplossing aanbrengt (elke verstuiving 

komt overeen met 0,1 ml). 
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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

 

Zoals alle geneesmiddelen kan Neoxidil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 

deze bijwerkingen krijgt. 

 

Lokale bijwerkingen 

De meest waargenomen bijwerkingen met Neoxidil zijn milde plaatselijke huidreacties 

op de hoofdhuid, zoals huidafschilfering, roodheid en branderigheid. 

Zeldzame bijwerkingen omvatten ontsteking van het haarzakje, overmatige ongewenste 

haargroei (op plaatsen buiten de hoofdhuid) en overvloedige talgafscheiding.   

 

In het begin, ongeveer 2-6 weken nadat u met behandeling bent begonnen, kan er 

bijkomend haarverlies optreden.  De oorzaak daarvan is dat de haarzakjes, die in een 

"slapende" toestand zijn (oude haren), weer in een actieve groeifase komen (nieuwe 

haren).  Naarmate die nieuwe haren beginnen te groeien, komen de oude haren los van 

de hoofdhuid, waardoor u haaruitval krijgt. Dit is normaal, doe voort met uw 

behandeling. Als u niet zeker weet wat de oorzaak is van uw haarverlies, raadpleeg dan 

een arts. 

 

Algemene bijwerkingen 

Minder voorkomende bijwerkingen worden hieronder volgens lichaamssysteem 

opgesomd: 

Huid: aspecifieke allergische reacties, gezwollen gezicht, netelroos. 

Ademhalingsstelsel: kortademigheid, allergische neusverkoudheid. 

Zenuwstelsel: hoofdpijn, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, zenuwontsteking. 

Hart- en bloedvatenstelsel: pijn in de borst, lage bloeddruk,  hartkloppingen, variaties in 

de hartfrequentie. 

Diversen: overgevoeligheid, vochtophoping, troebel zicht. 

 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt 

die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

 

5. HOE BEWAART U NEOXIDIL 

 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

 

Gebruik Neoxidil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na 

de afkorting ‘Exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 

 

Bewaren beneden 25°C. 

 

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met 

huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer 

nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
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6. AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Wat bevat Neoxidil 

- Het werkzame bestanddeel is minoxidil 2%. 

- De overige bestanddelen zijn: ethanol, propyleenglycol en gezuiverd water. 

 

Hoe ziet Neoxidil eruit en wat is de inhoud van de verpakking 

Neoxidil is een oplossing voor cutaan gebruik in flacons van 60 ml met een verstuiver 

en doseerpompje. 

De kleur van Neoxidil kan variëren van helder, kleurloos tot geelachtig. De kleur zal de 

effectiviteit van het product niet beïnvloeden. 

 

Afleveringswijze: vrije aflevering. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

n.v. Galderma Belgilux s.a. 

Rijksweg 14 

B-2870 PUURS 

e-mail: info.be@galderma.com 

 

Fabrikant 

Laboratoires Galderma 

Zone Industrielle Montdésir 

F-74540 Alby-sur-Chéran 

 

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder het nummer: 

Flacon HDPE: BE236433 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de 

houder van de vergunning voor het in de handel brengen. 

 

 

Praktische tips bij het gebruik van Neoxidil  

 

Moet ik mijn haar wassen vooraleer ik Neoxidil aanbreng? 

Neen.  Indien u uw haar wenst te wassen doe dit dan vooraleer Neoxidil aan te brengen 

en gebruik een milde shampoo.  Zorg ervoor dat uw haar en hoofdhuid goed droog zijn 

vooraleer u Neoxidil aanbrengt. 

 

Mag ik haargel, haarspray of schuim gebruiken? 

U mag Neoxidil gebruiken samen met haargel, haarspray of schuim.  Maar u moet eerst 

Neoxidil gebruiken, dit laten drogen en vervolgens deze producten aanbrengen.  

Neoxidil droogt snel. 

 

Mag ik mijn haar kleuren of permanenten als ik Neoxidil gebruik? 

U mag uw haar kleuren of permanenten.  U moet wel vooraf uw haar en hoofdhuid 

grondig wassen om te voorkomen dat uw hoofdhuid zou irriteren. 
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Mag mijn haar nat worden nadat ik Neoxidil heb aangebracht? 

U vermijdt best dat uw haar nat wordt nadat u Neoxidil heeft aangebracht.  Door 

douchen of zwemmen zal Neoxidil wegspoelen uit uw haar.  U wacht best 4 uur na het 

aanbrengen van Neoxidil vooraleer het haar nat te maken. 

 

Mag ik mijn haar drogen met een haardroger na het aanbrengen van Neoxidil? 

Neen, u mag geen haardroger gebruiken om Neoxidil te drogen. Neoxidil droogt zelf 

zeer snel.  Natuurlijk kan u een haardroger gebruiken na het wassen. 

 

Mag ik zonnen als ik Neoxidil gebruik? 

Als u Neoxidil gebruikt mag u zonnen, maar bescherm uw hoofdhuid voor de zon door 

het dragen van een hoofddeksel. 

 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2010. 
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