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Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken  
bij te veel beharing bij vrouwen.

Gebruik bij  
te veel beharing bij vrouwen  
Let op: Deze klacht of ziekte staat niet  
in de bijsluiter. Dit komt omdat het CBG 
en de fabrikant het medicijn niet 
hebben onderzocht bij te veel beharing 
bij vrouwen.  
Maar artsen hebben wel ervaring met 
dit medicijn bij deze ziekte. Over het 
gebruik hebben artsen afspraken 
gemaakt. Daarom kan uw arts of 
apotheker u ook dit medicijn geven. 
Overleg tussen u en uw behandelend 
arts of apotheker is noodzakelijk.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek 
of in de bijsluiter hoeveel u moet 
innemen. Gebruik dit medicijn altijd 
zoals uw arts of apotheker u vertelt.

U gebruikt dit medicijn  
meestal 1 keer per dag. 

Kies een vast tijdstip waarop u 
de tablet inneemt. Dan vergeet 
u minder snel een tablet.

U kunt de tablet  
met en zonder eten innemen. 

Bent u de tablet vergeten in te 
nemen? U neemt dit medicijn  
1 keer per dag.  
Duurt het meer dan 8 uur  
tot u de volgende tablet moet 
innemen? Neem de vergeten 
tablet dan direct in.  
Duurt het minder dan 8 uur  
tot u de volgende tablet moet 
innemen? Sla de vergeten 
tablet dan over.

Let op!

U mag autorijden  
als u dit medicijn gebruikt. 

Alcohol heeft geen invloed  
op hoe dit medicijn werkt. 
 

Let op! Niet gebruiken als u 
zwanger bent of zwanger wilt 
worden. Dit medicijn is dan 
slecht voor de baby in uw buik. 
Ook mag u dit medicijn niet 
aanraken. Bijvoorbeeld als 
iemand een tablet doorbreekt 
of fijnmaakt.

Geef geen borstvoeding  
als u dit medicijn gebruikt.  
Dit medicijn komt in de 
moedermelk en dat is slecht 
voor de baby. 

Belangrijkste bijwerkingen

Het is niet bekend welke bijwerkingen 
vrouwen kunnen krijgen.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op 
kamertemperatuur en in de verpakking. 
Dit betekent dat u dit medicijn  
gewoon in huis of in uw medicijnkastje 
kunt bewaren. 

Meer weten?

Kijk op apotheek.nl  
of vraag uw arts of apotheker.

Medicijn in het kort voor Finasteride
Tabletten bij te veel beharing bij vrouwen


