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Auteurs
❯ Nikolaj Basselé en Karolien Bijnens zijn 

experten re-integratie bij de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei-
ding (VDAB);

❯ Pieter Vaes is stafmedewerker Gespeciali-
seerd Team Bemiddeling (GTB).

Inleiding
De laatste jaren is het aantal langdurig (>1 jaar) arbeids-
ongeschikten aanzienlijk gestegen. Momenteel zijn er bijna 
500 000 langdurig zieken in België (�guur 1).1 Volgens het 
Riziv zijn de meest voorkomende aandoeningen van psychi-
sche en locomotorische aard.
Daarnaast staat ons land voor een vergrijzing van de 
arbeidsmarkt: er stromen meer mensen uit door het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd dan dat er nieuwe 
bijkomen. Dat leidt tot een toenemende vervangingsvraag 
(�guur 2).2,3 Er studeren te weinig jongeren af om aan deze 
grote vervangingsvraag tegemoet te komen.4

Er is dus een grote nood aan nieuwe arbeidskrachten. De 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei-
ding (VDAB) en partners voorzien voor personen met een 
ziektestatuut een uitgebreid aanbod aan begeleidings- en 
opleidingsmogelijkheden.5

Waarom re-integratie loont
Het hervatten van het werk kan bijdragen tot het herstel 
van arbeidsongeschikte personen.6,7 Bovendien vormen 
werkhervatters een deel van de oplossing voor de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt.
Uiteraard kan niet iedereen van deze doelgroep voltijds aan 
de slag in het reguliere arbeidscircuit. Per patiënt worden de 
noden en mogelijkheden in kaart gebracht en wordt gezocht 
naar een gepaste tewerkstelling. Dit gebeurt aan de hand van 
gesprekken, screening, assessment, stages en groepssessies.

Geraldine, leerkracht lichamelijke opvoeding, 
sportongeval
Geraldine is leerkracht lichamelijke opvoeding in het lager 
onderwijs en een beloftevolle taekwondoka. Na een trap 
op de knie begint voor haar een lijdensweg, met uiteinde-
lijk een amputatie (boven de knie) van het linkeronderbeen.

Tijdens haar revalidatie ontdekt Geraldine de G-sport (een 
verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een 
beperking beoefend worden). Ze wil volop gaan voor een 
professionele carrière, maar beseft dat een plan B noodza-
kelijk is. Met toestemming van de adviserend arts volgt ze 
de opleiding tot voedingsdeskundige. Ze schitterde in 
2021 op de paralympics in Tokio.

Hoe verloopt een re-integratieproject?

Meerwaarde van samenwerking
De VDAB, GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling), de zie-
kenfondsen en het Riziv werken sinds 2012 samen in het 
kader van professionele re-integratie. Het Riziv �nanciert 
individuele trajecten voor personen met een ziektestatuut, 
terwijl VDAB, samen met de andere partners, zorgt voor de 
uitwerking hiervan.8 Deze samenwerking werd vastgelegd 

Re-integratie van 
langdurig zieken

Voorbeelden van begeleidings- en 
opleidingsmogelijkheden

Wat is bekend?
❯ Het aantal langdurig arbeidsongeschik-

ten neemt elk jaar toe.
❯ Hervatten van werk kan bijdragen tot 

het herstel van personen met een 
ongeschiktheid om te werken.

❯ De komende jaren zullen veel 
werknemers de arbeidsmarkt 
verlaten door pensionering.

Wat is nieuw?
❯ Patiënten activeren naar werk vraagt 

een intense samenwerking tussen de 
behandelende arts, de huisarts, de 
adviserende arts, de arbeidsarts en de 
‘terug naar werk’-coördinator.

❯ De ‘terug naar werk’-coördinator 
houdt het overzicht op het re-integra-
tietraject en kan patiënten naar de 
juiste bemiddelaar verwijzen.
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in een raamakkoord dat jaarlijks herzien wordt.9 Het is de 
adviserend arts of de ‘terug-naar-werk-coördinator’ die 
inschat of een aanmelding bij VDAB/GTB nodig is.
De ‘terug-naar-werk-coördinator’ is sinds 2022 een nieuwe 
actor in dit verhaal. Deze is actief binnen de ziekenfondsen, 
contacteert de verzekerde en bekijkt welk aanbod het best 
aansluit bij zijn of haar noden en aspiraties. Ook de patiënt 
zelf kan, via het ziekenfonds, het initiatief nemen om con-
tact te nemen met de ‘terug-naar-werk-coördinator’.
Indien de medische toestand zou verergeren, dan kan het 
traject (al dan niet tijdelijk) stopgezet worden. De bemid-
delaars overleggen op sleutelmomenten (oriëntatie, start/
stop opleiding, start tewerkstelling) met de adviserend art-
sen van het ziekenfonds om hen op de hoogte te houden 
van de trajectstappen en om advies in te winnen. Indien 
noodzakelijk, en met toestemming van de patiënt, kan de 
bemiddelaar telefonisch contact opnemen met de huisarts, 
bijvoorbeeld voor de aanvraag van tewerkstellingsonder-
steunende maatregelen.

Samira, verpleegkundige, postnatale depressie
Samira, een verpleegkundige en moeder van vier 
kinderen, heeft een postnatale depressie. Ze wordt uitge-
nodigd voor een re-integratieonderzoek op initiatief van 
haar werkgever. Na contact met de behandelende arts 
besluit de arbeidsarts dat een tewerkstelling nog niet aan 
de orde is en geeft re-integratiebeoordeling B. Om het 
proces zo goed mogelijk te kunnen opvolgen vraagt de 
arbeidsarts aan de behandelend arts om de verslagen van 
de psychiater te bezorgen.
Op een gegeven moment beslist de adviserend arts om 
een einde te maken aan de arbeidsongeschiktheid van 
Samira. Na overleg met de arbeidsarts, de bespreking van 
de psychiatrische verslagen en een gesprek met Samira, 

komt de adviserend arts terug op de beslissing om een 
einde te maken aan de arbeidsongeschiktheid.
Na verloop van tijd zijn alle betrokken artsen het eens dat 
Samira voldoende hersteld is om werkhervatting in het 
vooruitzicht te stellen. De behandelende arts, psychiater 
en arbeidsarts hebben voorbehoud om te herstarten in 
een ploegensysteem, omdat dit een kans op herval 
inhoudt, vooral door interferentie met het drukke gezins-
leven. Daarom wordt een re-integratiebeoordeling C 
gegeven met als voorstel om Samira in een regelmatig 
werkrooster in te schakelen.

Mogelijke stappen in de werkhervatting
Tijdens de behandeling of revalidatie kan worden gestart 
met een traject naar werk, zodat arbeid opnieuw een plaats 
krijgt in het leven van de patiënt. Soms is re�ecteren over 
‘opnieuw aan het werk’ al voldoende. Hoe het werk hervat-
ten? Wat met kinderopvang? Welke taken zijn mogelijk? Zijn 
aanpassingen op de werkvloer noodzakelijk? Hoe kan het 
transport van en naar het werk georganiseerd worden? 
Momenteel loopt een experiment in de provincies Limburg, 
Antwerpen en Vlaams-Brabant: om werkhervatting vol-
doende aan bod te laten komen, kunnen GTB-bemiddelaars 
één dag per week naar huisartsenpraktijken komen om pati-
enten de kans te geven over werkhervatting na te denken.

Figuur 1: Aantal arbeiders en bedienden op invaliditeit 
in 2019 en 2020.1
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Figuur 2: Evolutie van de vervangingsvraag* van 55-plus-
sers in het Vlaams gewest: de zwarte balkjes zijn geba-
seerd op een sociaaleconomische enquête, de oranje zijn 
projecties op basis van gegevens uit het verleden.2,3
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*De ‘vervangingsvraag 50+’ doelt op de netto-uitstroom van 50-plussers uit 
de werkende bevolking en geeft een indicatie van het aantal arbeidsplaatsen 
dat moet worden ingevuld doordat 50-plus werknemers definitief de arbeids-
markt verlaten, en dit bij een ‘niet-dalend’ niveau van de werkgelegenheid.
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Luigi, heftruckchauffeur, onverklaarbare 
lichamelijke klachten
Luigi is een 38-jarige man, getrouwd met Loredana met 
wie hij een dochter, Elena, heeft die 11 jaar oud is. Luigi 
heeft technisch secundair onderwijs afgerond, volgde een 
opleiding tot heftruckchauffeur en werkte als heftruck-
chauffeur sinds zijn 20e. Bij zijn laatste werkgever was hij 
de voorbije vier jaar voltijds aan de slag. In zijn vrije tijd 
werkt Luigi graag in de tuin en �etst hij quasi ieder week-
end met zijn vrienden zo’n tweehonderd kilometer.
Luigi consulteert zijn huisarts geregeld met onverklaarbare 
lichamelijke klachten. Een jaar geleden werd hij arbeidson-
geschikt omwille van aanhoudende misselijkheid, ver-
moeidheid en concentratieproblemen. Kort daarna kwam 
er een einde aan zijn arbeidsovereenkomst. De huisarts 
bespreekt met hem de mogelijkheid om terug stappen te 
zetten naar een professionele activiteit en brengt hem, via 
de adviserend arts, in contact met Sandra, de GTB-bemid-
delaar.
Sandra maakt kennis met Luigi. De eerste weken komt het 
thema ‘werk’ nog niet aan bod. Luigi heeft het vooral over 
de moeilijkheden die hij ondervindt ten gevolge van zijn 
lichamelijke klachten om als papa en echtgenoot aan het 
familiegebeuren deel te nemen. Geleidelijk krijgen the-
ma’s als ‘een rol thuis opnemen’ en ‘haalbaar werken’ een 
plaats tijdens de ontmoetingen. Op een bepaald moment 
zegt Luigi dat hij de �ets van zijn dochter hersteld heeft. 
Hij is hierover heel �er en vertelt dat hij van kindsbeen af 
al een kei is in sleutelen aan �etsen.
Luigi stelt zich de vraag of hij nog wel kan, mag en durft 
hopen op een betaalde job. Sandra stelt voor om een 
gesprek te hebben met een �etsenmaker om te horen 
welke verwachtingen aan dit soort werk worden gesteld. 
Sandra brengt hem in contact met een VDAB-consulent 
die het verdere bemiddel- en opleidingstraject tot �ets-
hersteller met Luigi opneemt.

Aanbod VDAB
Alle personen met een ziektestatuut (primaire ongeschikt-
heid of invaliditeit) die stappen naar werk willen zetten, 
kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van VDAB en 
partners, alsook patiënten die nog een lopend arbeidscon-
tract hebben, op voorwaarde dat ze toestemming hebben 
van de adviserend arts of de arbeidsarts. Het doel is om 
te participeren aan het arbeidscontinuüm: van onbetaald 
naar betaald werk, van een activiteit in het sociaalecono-
mische naar een activiteit in het reguliere arbeidscircuit, 
van enkele uren naar een voltijdse job. Ook de mogelijkheid 
van progressief werken in combinatie met het ziektestatuut 
komt aan bod.
Soms is herscholing noodzakelijk. De VDAB helpt patiënten 
zoeken naar de meest passende opleiding, van een scho-
ling op de werkvloer tot een bacheloropleiding. Eens een 
opleidingstraject gevonden is, neemt de VDAB de adminis-
tratieve omkadering op zich.

Bijzondere Tewerkstelling Ondersteunende 
Maatregelen
Om de tewerkstelling van personen met gezondheidspro-
blemen te stimuleren kunnen patiënten gebruikmaken van 
BTOM, Bijzondere Tewerkstelling Ondersteunende Maatre-
gelen.10

Gianni, calculator, autismespectrumstoornis
Gianni, een alleenstaande man van 35 jaar, werkt als calcu-
lator in een ramen- en deurenbedrijf. Hij heeft recent de 
diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) gekregen. Enke-
le dagen later komt hij op consultatie met de vraag om een 
‘Aanvraag tot medisch/psychisch/psychologisch advies’ in 
te vullen. Dit document is de eerste stap in de aanvraag van 
een BTOM. Een autismespectrumstoornis opent recht-
streeks het recht op de Vlaamse Ondersteuningspremie. 
Een kopie van het verslag van een specialist is noodzakelijk.

Bijzondere maatregelen bij psychische problematiek
Momenteel loopt er een proefproject in samenwerking met 
het Riziv: Individual Placement and Support (IPS), waarbij 
personen met een matige tot ernstige psychische of psychi-
atrische problematiek onmiddellijk tewerkgesteld worden, 
met intensieve opvolging en begeleiding.11

Sabrina, verpleegkundige, depressie
Na de geboorte van haar dochter, vijftien jaar geleden, 
verzeilde Sabrina in een zeer sombere periode. Vanaf die 
dag is het haar niet meer gelukt om haar werk als ver-
pleegkundige te hervatten. Ze probeerde wel, maar dit 
leidde enkel tot mislukkingen en frustraties. Ze geloofde 
er niet meer in om nog ooit betaald werk te vinden. Intus-
sen is Sabrina bijna 40 jaar. Sabrina’s adviserend arts stel-
de haar voor om bij een IPS (Individual Placement and 
Support)-coach in begeleiding te gaan.
Al in de eerste gesprekken vroeg deze naar Sabrina’s droom-
job: werken in een sociale omgeving, zonder de druk die ze 
ervoer als verpleegkundige. Vandaag werkt Sabrina 12 uur 
per week als onthaalmedewerker in een woonzorgcentrum.

Jobcoaching en loopbaanbegeleiding
Jobcoaching is gericht naar werkenden om ondersteuning 
op de werkvloer aan te bieden, zoals hulp bij inwerking, 
info geven aan collega’s rond autisme, uitwerken van werk-
schema’s, overleg met leidinggevende, omgaan met con�ic-
ten, enzovoort. Voor deze gratis dienstverlening kunnen 
zowel werkgevers als werknemers een beroep doen op een 
GOB (Gespecialiseerde Opleidings- Begeleiding en Bemid-
delingsdienst).
Ook ‘Loopbaanbegeleiding’ is er enkel voor werkenden.12

De loopbaancoach gaat aan de slag met een werknemer die 
worstelt met vragen: wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik, hoe 
krijg ik meer voldoening uit mijn werk, hoe kom ik tot een 
evenwicht tussen privé en werk, welk werk past echt bij mij?
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Besluit
Patiënten activeren naar werk vraagt een intense samenwer-
king tussen verschillende partners. Het bespreken en moti-
veren tot een mogelijke werkhervatting is een eerste stap die 
huisartsen kunnen opnemen. Er bestaan heel wat aangepaste 
systemen om terug aan de slag te gaan. Een eerste stap kan 
de ‘terug-naar-werk-coördinator’ zijn van de mutualiteit. 

❯ Basselé N, Bijnens K, Vaes P. Re-integratie 
van langdurig zieken: voorbeelden van bege-
leidings- en opleidingsmogelijkheden. Huisarts 
Nu 2022;51:249-52.
❯ Correspondentie: info.re-integratie@vdab.be
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Meer informatie

Mogelijkheden socioprofessionele re-integratie (Riziv): 
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/reintegratie/
Paginas/default.aspx

Praktische info en achtergrond om patiënten te onder-
steunen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt:
https://extranet.vdab.be/themas/re-integratie

Gratis servicelijn VDAB: 0800 30 700
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Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:
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Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters

15 mg, 14 pleisters

25 mg, 14 pleisters

25 mg. 28 pleisters

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duo pack)

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui 
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui 
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui 
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).  

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : 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-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 

COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

De hik, irritatie van de keel
Hoest

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters

15 mg, 14 pleisters

25 mg, 14 pleisters

25 mg. 28 pleisters

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duo pack)

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui 
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui 
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui 
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).  

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : 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-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 

COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

De hik, irritatie van de keel
Hoest

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

Eerstelijnsbehandeling in stoppen 
met roken1

Combinatietherapie is even 
effectief als varenicline2

nicorette® Invisi Patch 16 u is 
voldoende om 24 u te overbruggen

nicorette® Mondspray werkt op 
cravings in 30 seconden*
1. ENSP Smoking Cessation Guidelines
2. Cahill et al. 2016; Cahill et al. 2013; Lindson et al. 2019

* Bij 2 verstuivingen. Als de hunkering na 1 verstuiving niet na 
een paar minuten onder controle is, moet er een 2de verstuiving 
toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist zijn, mogen de 
volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden 
toegediend.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nicorette Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik Nicorette Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik Nicorette Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per 16 uur.  1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur.  Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige 
lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES 
Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met 
de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij nachtelijke nicotinetoediening. Klinische 
ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker.  Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware rokers starten 
de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 4 weken. 

Combinatietherapie Zware rokers, rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch 
gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, 
Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen flexibele oromucosale vorm. Wat 
de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening  Nicorette Invisi 
Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden.  - 1. Was uw handen alvorens 
de pleister aan te brengen. - 2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een heup, bovenarm of borst. - 3. Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. - Vermijd 
zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de pleister aan te raken. - 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. - 5. Druk de pleister met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 
6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een overmaat aan 
nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij 
op voorschrift van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht 3 tot 4: licht 5: middelmatig 6 tot 7: zwaar 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi 
Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette Invisi Patch is tegenaangewezen bij: overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve 
angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen 
alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken 
van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten zoals dysforie 
of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of 
symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan 
aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase van de behandeling en zijn voornamelijk 
dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is 
nochtans duidelijk beter dan blijven roken. Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar 
met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische 
onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheid 
- Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas 
zijn geïdentificeerd tijdens ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en 
<1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis van spontane meldingen: Melding van vermoedelijke
bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.eenbijwerkingmelden.be; e-mail: adr@fagg.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 - 2340 Beerse NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 
15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 08/2021 Datum van goedkeuring: 09/2021  Meer informatie is beschikbaar op verzoek . BE-NI-2200008.

Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag)

Dosering Duur

Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg Eerste 8 weken

Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg Laatste 4 weken

Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag)

Dosering Duur

Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg Eerste 8 weken

Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg Volgende 2 weken

Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg Laatste 2 weken

 Vragen Antwoorden Punten

 1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Na minder dan 5 min. 3
  Na 6-30 min. 2
  Na 31-60 min. 1
  Na 60 min. 0

 2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen  Ja 1
     waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, kerk...) Neen 0

 3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 1
  Eender welke andere 0

 4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer 3
  21-30 2
  11-20 1
  Minder dan 10 0

 5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren  Ja  1
    dan tijdens de rest van de dag? Neen 0

 6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel  Ja 1
    van de dag in bed doorbrengt? Neen 0

  Totaal:

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur. Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II en 
Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 1 uur 1-2 verstuivingen nodig. Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen 
tenminste 15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden 
in situaties waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers 
die niet bereid of klaar zijn om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray 
ongunstige effecten kan verergeren. Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling 
geen vermindering van het sigarettenverbruik werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik 
van de oromucosale spray worden stopgezet. Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen 
dat men terug begint te roken. Alle restanten van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de 
behandeling van adolescenten jonger dan 18 jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de 
lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment 
van de toediening van de spray voor oromucosaal gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - Kinderen jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het 
stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, 
frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of 
afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere 
wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de 
eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende 
bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens ervaringen na het op de markt brengen, 
worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot <1/100); zelden (≥1/10 000 
tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 
11/2020 Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2200008

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise
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E-learning: Osteoporose 
– laatste kans!
In deze e-learning worden volgende topics behandeld: osteoporose en diagnostisch traject, 
aanpak en behandeling, management van osteoporose, casuïstiek en specifieke topics.

Deze e-learning loopt in samenwerking met Amgen en kunt u nog tot eind oktober 2022 
op ons e-learningplatform medi-Campus volgen!

Accreditatie is goedgekeurd voor 1,5 punten in de rubriek ‘Algemene geneeskunde’.

www.domusmedica.be/medicampus




