
 
 
FINASTERIDE  
Dit medicament wordt gebruikt bij prostaatvergroting. Het remt de omzetting 
van het mannelijke hormoon testosteron in een meer actieve vorm. Hierdoor 
gaat het volume van de prostaat afnemen.  
 
Finasteride remt ook de progressie van “hormonaal uitgelokt haarverlies”. Er 
zijn voldoende wetenschappelijke bewijzen dat dit werkt. In België is het 
medicament echter nog niet geregistreerd voor deze aandoening. Haarverlies 
staat dus ook niet op de bijsluiter. Bij haarverlies wordt een lagere dosis 
voorgeschreven (1mg per dag bij de man, 2,5 mg bij de vrouw) dan de dosis 
die gebruikt wordt bij prostaatvergroting ( 5 mg per dag). U dient de pillen zelf 
te breken met een pillenbreker.  
 
 
Voorzorgsmaatregelen 
 
Bij de man 
 
Finasteride kan een negatieve invloed hebben op de seksuele potentie en de 
kwaliteit van het sperma. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat er geen 
zwangerschap verwekt wordt. Ook mogen zwangere vrouwen niet 
blootgesteld worden aan sperma van patiënten die met Finasteride behandeld 
worden. Om deze reden mogen vrouwelijke apothekers de pillen niet 
aanraken. 
Bij mannen geven we het aan 1 mg per dag.  De pillen van 5 mg worden door 
u zelf gebroken.  
Finasteride kan de screening naar prostaatkanker met PSA bemoeilijken. 
Daarom  bepalen we uw PSA waarde  voor de start van de inname van 
Finasteride vanaf u 40 jaar bent ( het is immers belangrijk om uw basiswaarde 
te kennen). 
Finasteride is gecontra-indiceerd bij mannen met actieve seksuele 
problemenen/of depressie.  
U dient deze Informed Consent te tekenen omdat het medikament in België 
officiëel niet geregistreerd is voor haarverlies.  
Neem bij gemoedsverandering kontact op met uw arts.    
 
 
Bij de vrouw 
Officieel is Finasteride in België gecontra-indiceerd voor inname door de 
vrouw. Nochtans kan het een gunstig effect hebben op sommige vormen van 



haarverlies. Vrouwen moeten in elk geval een goede anticonceptie gebruiken 
en geen borstvoeding geven wanneer ze Finasteride nemen.  
Bij vrouwen wordt meestal 2.5 mg voorgeschreven. Bij lage tot medium dosis 
werden geen complicaties gezien. Hoge dosis Finasteride (5mg) kan leiden 
tot gewichtstoename, libidoverlies,depressie.  
Finasteride is gecontra-indiceerd bij vrouwen met zwangerschapswens, in de 
zwangerschap en  bij lactatie. Strikte contraceptie is steeds noodzakelijk. 
U dient deze Informed Consent te tekenen omdat het medikament in België 
officiëel niet geregistreerd is voor haarverlies. Neem bij 
gemoedsverandering kontact op met uw arts.    
 
 
Finasteride en neveneffecten?  
Recent werden er bij mannen die langdurig Finasteride namen depressies en 
persisterende seksuele stoornissen beschreven. In andere studies werd dit 
tegengesproken.    U moet weten dat de neveneffecten van Finasteride nog 
niet volledig bekend zijn.  
 
 
Patiëntenverklaring  
Ik ondergetekende verklaar dat ik de informatiebrochure rond Finasteride 
gelezen heb.  
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