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BIJSLUITER 
 

MINOXIDIL 5% oplossing 
 
Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er 
staat belangrijke informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u 

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde 
klachten als u. 

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat is Minoxidil en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat is Minoxidil en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
 
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij mannelijke kaalheid. 
Minoxidil bevordert de haargroei. 
Nieuwe haargroei is pas na 4 maanden of langer te zien. Als u stopt met de 
behandeling verdwijnt deze nieuwe haargroei langzaam weer. 
 
Heeft u andere ziektebeelden? Vraag uw arts uitleg waarom hij dit geneesmiddel 
voorschrijft. 
 
Wordt uw klacht binnen 1 jaar niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact 
op met uw arts. 
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2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn? 

 
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken? 
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u 

vinden in rubriek 6. 
- Als uw hoofdhuid beschadigd, rood, geïrriteerd, ontstoken of pijnlijk is. 
- Als u een ander geneesmiddel op de hoofdhuid gebruikt. 

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
- Als u hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of een andere hart- en vaatziekte 

heeft. 
- Zorg dat het geneesmiddel niet in de ogen, de neus, de mond of in een wondje 

komt, want dat geeft irritatie. Komt het geneesmiddel hier per ongeluk in terecht, 
spoel dan direct met veel water. 

 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast MINOXIDIL 5% oplossing nog andere geneesmiddelen, heeft u dat 
kort geleden nog gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst 
andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen of voedingssupplementen die u zonder voorschrift 
kunt kopen. 
 
Van dit geneesmiddel zijn bij gebruik op de huid geen belangrijke wisselwerkingen 
met andere geneesmiddelen bekend. 
 
Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere geneesmiddelen na 
overleg met uw arts of apotheker. 
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Voor het gebruik van eten, drinken en alcohol zijn bij dit geneesmiddel geen 
beperkingen. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of bekwaamheid om 
machines te gebruiken kan beïnvloeden. 
 
MINOXIDIL 5% oplossing bevat propyleenglycol 
Als uw arts u heeft meegedeeld dat u deze stof niet verdraagt, neem dan contact op 
met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
De aanbevolen dosering is: 
 
2 keer per dag op de hoofdhuid aanbrengen. 
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Wijze van gebruik: 
- Zorg dat uw haar en hoofdhuid helemaal droog zijn voordat u de oplossing 

aanbrengt. 
- Spray één keer op de te behandelen plek en wrijf het vervolgens in. 
- Was uw handen meteen na het uitwrijven. U kunt ook handschoenen dragen 

tijdens het inwrijven. 
- Na het aanbrengen moeten het haar en de hoofdhuid nog 4 uur droog blijven. 
 
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel MINOXIDIL 5% oplossing heeft gebruikt, kunt u de overtollige 
hoeveelheid afvegen. 
 
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken? 
Als u een dosis bent vergeten aan te brengen, dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk 
te doen. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en 
ga verder met uw normale doseringsschema. 
 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.  
 
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel 
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de 
arts heeft aangegeven. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. 
 
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn: 
- Hoofdpijn. 
- Branderig gevoel op de huid, ontsteking van de huid. 
- Droge en schilferende huid. 
- Tijdelijk haaruitval in de eerste 2 tot 6 weken na de start van de behandeling. 
- Verandering van de structuur en kleur van het haar. 
- Lage bloeddruk, pijn op de borst, hartkloppingen. 
- Oedeem, benauwdheid. 
- Overmatige haargroei in het gezicht. 
- Allergische reactie zoals jeuk, huiduitslag, roodheid, zwelling. 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van een van de bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.  
 
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlandse Bijwerkingen 
Centrum Lareb (www.lareb.nl). Het melden van bijwerkingen draagt bij aan de 
veiligheid van geneesmiddelen. 
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5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking. 
In verband met de aanwezigheid van alcohol is dit geneesmiddel brandbaar. Houd 
het niet in de buurt van open vuur of brandende sigaretten.  
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Let ook op de houdbaarheid na openen. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de 
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet 
meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet 
in het milieu terecht. 
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel? 
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Minoxidil.  

De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn alcohol ketonatus, propyleenglycol en 
gezuiverd water. 
 

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
MINOXIDIL 5% oplossing is een heldere, kleurloze tot nagenoeg kleurloze oplossing 
en bevat 50 mg Minoxidil per ml oplossing. 
De oplossing is per 100 ml verpakt in een bruine flacon met sprayopzet. 
De flacon is verpakt in een omdoos. 
 
Fabrikant: 
GMP Apotheek De Magistrale Bereider 
Benjamin Franklinstraat 9 
3261 LT Oud-Beijerland 
  
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw 
apotheek. 
   
Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in augustus 2019 door GMP 
Apotheek De Magistrale Bereider.  
 
Dit geneesmiddel is gemaakt door GMP Apotheek De Magistrale Bereider en betreft 
een in Nederland niet-geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel. Een 
geregistreerd geneesmiddel verdient altijd de voorkeur boven een niet-geregistreerd 
geneesmiddel. In dit geval is geen geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel 
beschikbaar voor de behandeling die uw arts heeft voorgeschreven, daarom is voor u 
dit geneesmiddel in de apotheek bereid. Dit geneesmiddel voldoet aan de 
kwaliteitseisen zoals die ook voor geregistreerde geneesmiddelen gelden. 
 


