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ARIPIPRAZOLE EG® 

(aripiprazol) 

 

  

VRAAG & ANTWOORD BROCHURE  

 VOOR MEDISCHE ZORGVERLENERS 

 
ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol) is geïndiceerd voor de behandeling gedurende maximaal 12 
weken van matige tot ernstige manische episodes in bipolaire I stoornis bij jongeren met een leeftijd 
van 13 jaar en ouder. De behandeling van patiënten van 13 jaar en ouder dient slechts gestart te 
worden na een grondige diagnostische evaluatie en zorgvuldige overweging van de risico's en voor-
delen van de behandeling. De medicatie dient deel uit te maken van een behandelprogramma dat 
tevens psychologische, educatieve en sociale interventie omvat. 
 
ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol) is ook geïndiceerd voor de behandeling van schizofrenie bij 
volwassenen en jongeren met een leeftijd van 15 jaar en ouder en voor de behandeling van matige 
tot ernstige manische episodes bij een bipolaire I stoornis en voor de preventie van een nieuwe 
manische episode bij volwassenen die voorheen voornamelijk manische episodes hadden en bij wie 
deze manische episodes reageerden op de behandeling met aripiprazol, maar deze indicaties maken 
echter geen deel uit van dit voorlichtingspakket. 
 

 
 
 
 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP 
(in bijlage) vooraleer ARIPIPRAZOLE EG® voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde 
tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP 
van een geneesmiddel”. 

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan 
het in de handel brengen van het geneesmiddel Aripiprazole EG® 10 mg -15 mg – 
30 mg tabletten. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Aripiprazole EG® 10 mg -15 mg -30 mg tabletten te waarborgen (RMA 
versie 08/2016). 
 

http://www.fagg.be/
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):  
 
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en 
patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een 
veilig en doeltreffend gebruik van ARIPIPRAZOLE EG® te waarborgen en 
moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:  
 
Het voorlichtingspakket voor de arts bevat: 

1 x VRAAG & ANTWOORD BROCHURE voor MEDISCHE ZORGVERLENERS  
1 x SKP van ARIPIPRAZOLE EG® 10 mg – 15 mg – 30 mg, tabletten 
1 x INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS (te geven aan elke     
      patiënt) + BIJSLUITER ARIPIPRAZOLE EG® 10 mg – 15 mg – 30 mg, tabletten 

 
Hoofdpunten van de folder met veelgestelde vragen voor de arts van adolescenten met bipolaire 
manie (Vraag & Antwoord indeling): 
 
• Korte introductie over de indicatie van aripiprazol en het doel van het document.  
• Instructies die benadrukken dat de beoogde leeftijd tussen 13 en 17 jaar is en dat het gebruik   

    van aripiprazol niet wordt aanbevolen voor patiënten jonger dan 13 jaar wegens bezorgdheid 
    over de veiligheid. 

• Instructies dat de aanbevolen dosis 10 mg/dag is en dat er geen verhoogde werkzaamheid 
   aangetoond is bij hogere dosissen.  

• Informatie betreffende het veiligheids- en tolerantieprofiel van aripiprazol, in het 
   bijzonder over de mogelijke gevolgen wat betreft bijwerkingen bij doseringen die hoger zijn 
   dan 10 mg/dag, in het bijzonder met betrekking tot: 

- Gewichtstoename, met inbegrip van een aanbeveling patiënten daarop te controleren 
- Extrapiramidale symptomen 
- Slaperigheid  
- Vermoeidheid 

• Herinnering om patiënten/verzorgers voor te lichten en de  informatiebrochure voor patiënten 
    /verzorgers  te overhandigen. 

 
Hoofdpunten van de informatiebrochure voor patiënten/verzorgers: 
 
• Korte introductie over de indicatie van aripiprazol en het doel van het document.  
• Informatie over het feit dat de beoogde leeftijd tussen 13 en 17 jaar is en dat aripiprazol   

    gebruik niet wordt aanbevolen voor patiënten jonger dan 13 jaar.  
• Informatie over het feit dat aripiprazol bijwerkingen kan veroorzaken bij doseringen hoger 

    dan 10 mg/dag, in het bijzonder met betrekking tot: 
- Gewichtstoename, met inbegrip van een aanbeveling om patiënten daarop te controleren 
- Extrapiramidale symptomen 
- Slaperigheid  
- Vermoeidheid 

• De vraag om de arts vóór de behandeling in te lichten over alle medische aandoeningen.  
• Het belang om niet te proberen zelf symptomen te behandelen zonder voorafgaand overleg    

    met de arts.  
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Inhoudsopgave 
 

• Wat is het doel van deze brochure? 

• Wat is de informatiebrochure voor patiënten/verzorgers? 

• Wat moet ik weten over ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol)? 

• Wat moet ik weten over bijwerkingen? 

• Wat moet ik met mijn patiënten bespreken? 

• Antwoorden op vragen over de behandeling 

• Waar kunnen patiënten meer informatie vinden over ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol)? 
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Wat is het doel van deze brochure? 
 

Deze veel gestelde vragen zijn bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere medische 

zorgverleners die ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) gebruiken om jongeren van 13 jaar en ouder 

met bipolaire I stoornis te behandelen. 

Dit document zal u in staat stellen om: 

• te begrijpen hoe ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) gebruikt wordt om jongeren van 13 jaar 

en ouder met bipolaire I stoornis te behandelen; 

• belangrijke informatie te verstrekken aan jongeren van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis 

en hun verzorger(s); 

• te begrijpen wat de potentiële bijwerkingen zijn bij jongeren van 13 jaar en ouder met bipolaire 

I stoornis die behandeld worden met ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol); 

• de informatiebrochure voor patiënten/verzorgers en de doelstellingen hiervan te bespreken met 

jongeren van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis. 

 

Wat is de informatiebrochure voor 
patiënten/verzorgers? 
 

De informatiebrochure voor patiënten/verzorgers zal patiënten en verzorgers helpen om te begrijpen 

wat ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) is en wat ze tijdens de behandeling kunnen verwachten.  

Er wordt aangeraden de arts te informeren over alle geneesmiddelen die de patiënt neemt en over de 

medische problemen waaraan de patiënt lijdt vooraleer de behandeling te starten, alsook niet te 

trachten zelf symptomen te behandelen. Het bevat ook informatie over mogelijke bijwerkingen die 

met de ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) behandeling gepaard kunnen gaan en over hoe 

belangrijk het is om symptomen van deze bijwerkingen onmiddellijk aan u te melden. 

 

Wij moedigen u aan om aan alle patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis die voor het 

eerst behandeld worden met ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) een informatiebrochure voor 

patiënten/verzorgers te verstrekken en ook aan patiënten die om een nieuw exemplaar vragen. De 

informatiebrochure voor patiënten/verzorgers kan tevens een nuttig hulpmiddel zijn bij het 

bespreken van de behandeling met ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) met uw patiënt en diens 

verzorger(s). 
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Wat moet ik weten over ARIPIPRAZOLE EG ® 
(aripiprazol)? 
 

Wat is ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol)? 

 

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) is een antipsychoticum. Het juiste werkingsmechanisme ervan 

is onbekend, maar men denkt dat het de neurotransmissie regelt door op te treden als partiële 

agonist bij dopamine- en 5-hydroxytryptamine (5-HT; serotonine)-receptoren in de hersenen. Dit 

betekent dat ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) dopamine en 5-HT-receptoren activeert, maar in 

mindere mate dan endogeen dopamine en 5-HT. Aangezien dopamine en 5-HT een rol spelen bij 

bipolaire I stoornis, helpt ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) bij het normaliseren van de 

hersenactiviteit, waardoor de manische symptomen verminderen. 

 

Wat is de indicatie voor ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) bij jongeren van 13 jaar en 

ouder met bipolaire I stoornis? 

 

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) is geïndiceerd voor de behandeling gedurende maximaal 12 

weken van matige tot ernstige manische episodes in bipolaire I stoornis bij jongeren met een leeftijd 

van 13 jaar en ouder. 

 

Is ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) geïndiceerd om recidieven van bipolaire I stoornis bij 

patiënten van 13 jaar en ouder te voorkomen? 

 

Nee, ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) is niet geïndiceerd om recidieven van bipolaire I stoornis 

bij patiënten tussen 13 en 17 jaar te voorkomen. 

 

Hoe oud zijn adolescente patiënten? 

 

Men beschouwt dat adolescente patiënten 13 jaar en ouder zijn. Patiënten van 18 jaar en ouder 

worden als volwassenen beschouwd. 
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Waarom is ARIPIPRAZOLE EG ®  (aripiprazol) niet geïndiceerd voor patiënten met 

bipolaire I stoornis jonger dan 13 jaar oud? 

 

Jongere patiënten hebben een hoger risico om bijwerkingen te krijgen door gebruik van 

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol). Daarom is ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) niet 

aanbevolen voor gebruik bij patiënten jonger dan 13 jaar oud. 

 

Welke dosis ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) moet aan patiënten van 13 jaar en ouder 

worden toegediend? 

 

De aanbevolen dosering voor ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) voor jongeren tussen 13 jaar en 

17 jaar oud is 10 mg/dag op een éénmaal daags schema, onafhankelijk van maaltijden. 

 

Behandeling dient gestart te worden met 2 mg (gebruik makend van aripiprazol orale oplossing  

1 mg/ml) gedurende 2 dagen, getitreerd naar 5 mg gedurende de 2 daaropvolgende dagen. Vanaf 

dag 5 is de aanbevolen dagelijkse dosis 10 mg steeds rond hetzelfde tijdstip.  

 

Verhoogde werkzaamheid bij doseringen hoger dan de dagelijkse dosis van 10 mg is niet 

aangetoond, en een dagelijkse dosis van 30 mg gaat gepaard met een aanzienlijk hogere incidentie 

van belangrijke bijwerkingen, zoals extrapiramidale symptomen - gerelateerde bijwerkingen, 

slaperigheid, vermoeidheid en gewichtstoename. Doseringen hoger dan 10 mg/dag moeten daarom 

alleen worden gebruikt in uitzonderlijke gevallen en onder nauwkeurige klinische controle. 

 

Waarom is de dosis ARIPIPRAZOLE EG ®  (aripiprazol) voor patiënten van 13 jaar en ouder 

lager dan de doses die gebruikt worden voor behandeling van volwassenen? 

 

In een onderzoek met 296 pediatrische patiënten met bipolaire I stoornis bleek het opdrijven van de 

dosis ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) tot meer dan 10 mg/dag niet doeltreffend te zijn. 

Daarentegen kunnen doses ARIPIPRAZOLE EG ®  (aripiprazol) die hoger zijn dan 10 mg/dag 

gepaard gaan met een toegenomen risico op sommige bijwerkingen, met name extrapiramidale 

symptomen. Daarom is de aanbevolen dosis ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) voor de 

behandeling van patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis 10 mg/dag. 
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Hoelang moeten patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis behandeld worden 

met ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol)? 

 

Patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis moeten met ARIPIPRAZOLE EG ® 

(aripiprazol) behandeld worden gedurende de minimale tijd die nodig is om controle van hun 

symptomen te bereiken, maar de behandelingsduur mag niet langer dan 12 weken zijn. 
 

Wat moet ik weten over bijwerkingen? 
 

Patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis die behandeld worden met  

ARIPIPRAZOLE EG ®  (aripiprazol) hebben een soortgelijk bijwerkingenprofiel als dat van 

volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met bipolaire I stoornis, behalve voor de volgende reacties 

die zeer vaak (incidentie ≥ 1/10) voorkwamen: slaperigheid (23.0%), extrapiramidale symptomen 

(18.4%), acathisie (16.0%) en vermoeidheid (11,8%) en de volgende reacties die  

vaak (≥ 1/100, < 1/10) voorkwamen : pijn in de bovenbuik, verhoogd hartritme, gewichtstoename, 

toegenomen eetlust, spiertrekkingen, en dyskinesie. 

 

Verhoogde werkzaamheid bij doseringen hoger dan de dagelijkse dosis van 10 mg is niet 

aangetoond, en een dagelijkse dosis van 30 mg gaat gepaard met een aanzienlijk hogere incidentie 

van belangrijke bijwerkingen, zoals extrapiramidale symptomen-gerelateerde bijwerkingen 

(incidenties waren 10 mg, 9.1%, 30 mg, 28.8%, placebo, 1.7%), acathisie (incidenties waren 10 mg, 

12.1%; 30 mg, 20.3%; placebo, 1.7%), slaperigheid, vermoeidheid en gewichtstoename. Doseringen 

hoger dan 10 mg/dag moeten daarom alleen gebruikt worden in uitzonderlijke gevallen en onder 

nauwkeurige klinische controle. 

 

Hoe moet gewichtstoename gecontroleerd en beheerst worden bij patiënten van 13 jaar en 

ouder met bipolaire I stoornis die met ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol) behandeld 

worden? 

 

In klinische studies met jongeren met een bipolaire I stoornis is aangetoond dat  

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) geassocieerd wordt met gewichtstoename na 4 weken 

behandeling. 
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De gemiddelde veranderingen in lichaamsgewicht bij adolescenten met bipolaire I stoornis na 12 en 

30 weken waren voor aripiprazol 2,4 kg en 5,8 kg en voor placebo 0,2 kg en 2,3 kg, respectievelijk. 

 

Gewichtstoename wordt vaak gezien bij patiënten met bipolaire I stoornis als gevolg van co-

morbiditeiten, gebruik van antipsychotica waarvan bekend is dat ze gewichtstoename veroorzaken, 

of vanwege een ongezonde levensstijl, en dit kan tot ernstige complicaties leiden. Als 

gewichtstoename optreedt, gaat het meestal om patiënten met significante risicofactoren zoals een 

voorgeschiedenis van diabetes, schildklierstoornissen of hypofyse-adenoom. 

 

Op gewichtstoename moet worden gecontroleerd bij adolescente patiënten met bipolaire 

manie. Als gewichtstoename klinisch significant is, dient dosisverlaging te worden overwogen. 
 

Hoe vaak komen extrapiramidale symptomen voor bij patiënten van 13 jaar en ouder met 

bipolaire I stoornis die behandeld worden met ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol)? 

 

De frequentie van extrapiramidale symptomen in een klinisch onderzoek waarin men de 

werkzaamheid en veiligheid van ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) bij patiënten van 13 jaar en 

ouder met bipolaire I stoornis onderzocht, was hoger dan de frequentie die waargenomen werd bij 

volwassen patiënten. Extrapiramidale symptomen werden waargenomen bij 9,1% van de patiënten 

die ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) 10 mg genomen hadden, vergeleken bij 1,7% van de 

patiënten die een placebo gekregen hadden. 

 

Er dient echter opgemerkt te worden dat het risico op extrapiramidale symptomen bij 

patiënten die ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) genomen hadden, mogelijk 

dosisafhankelijk was; er werd een verhoogde incidentie van symptomen (28,8%) 

waargenomen bij patiënten die ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) 30 mg gekregen hadden. 

 

Daarom is het aan te raden dat patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis een dosis van 

10 mg ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) toegediend krijgen. 

 

Als er extrapiramidale symptomen optreden bij een patiënt met bipolaire I stoornis terwijl 

hij/zij behandeld wordt met ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol), dient men dosisverlaging en 

nauwkeurige klinische controle te overwegen. 
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Hoe vaak komen slaperigheid en vermoeidheid voor bij patiënten van 13 jaar en ouder met 

bipolaire I stoornis die behandeld worden met ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol)? 

 

De frequentie van slaperigheid en vermoeidheid in klinische onderzoeken waarin de werkzaamheid 

en veiligheid van ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) onderzocht werden, was hoger bij patiënten 

van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis vergeleken bij volwassen patiënten met bipolaire I 

stoornis en pediatrische patiënten met schizofrenie. Slaperigheid en vermoeidheid werden 

waargenomen bij respectievelijk 23,0% en 11,8% van de patiënten van 13 jaar en ouder met 

bipolaire I stoornis die ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) toegediend kregen. 

 

Als een patiënt die behandeld wordt met ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) de symptomen 

slaperigheid of vermoeidheid vertoont, is klinische controle aanbevolen. 

 

Welk advies kan ik geven aan patiënten die ARIPIPRAZOLE EG®  (aripiprazol) krijgen en 

die bijwerkingen ondervinden? 

 

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) kan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken. 

 

Verhoogde werkzaamheid bij doseringen hoger dan de dagelijkse dosis van 10 mg is niet 

aangetoond, en een dagelijkse dosis van 30 mg gaat gepaard met een aanzienlijk hogere incidentie 

van belangrijke bijwerkingen, zoals extrapiramidale symptomen-gerelateerde bijwerkingen. 

 

Wat moet ik met mijn patiënten bespreken? 
 

Medische beroepsbeoefenaars zijn belangrijke bronnen van informatie en bieden psychologische 

steun voor patiënten die behandeld worden met ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol), en zij spelen 

dus een zeer belangrijke rol bij het voorlichten van patiënten en hun verzorger(s) over  

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) en de mogelijke bijwerkingen hiervan. Het is met name 

belangrijk dat u uw patiënten leert hoe ze belangrijke bijwerkingen als gewichtstoename, 

extrapiramidale symptomen, vermoeidheid, slaperigheid en allergische reacties kunnen herkennen 

en dat u hen vertelt hoe belangrijk het is dat ze alle bijwerkingen aan u melden. 
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Verder is het belangrijk om de patiënt en diens verzorger(s) eraan te herinneren dat het noodzakelijk 

is om zich aan het aanbevolen doseringsregime van ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) 10 mg 

éénmaal daags te houden, omdat doseringen van meer dan 10 mg éénmaal daags gepaard kunnen 

gaan met een hoger risico op bijwerkingen bij patiënten van 13 jaar en ouder zonder dat ze enige 

verbetering van de werkzaamheid bieden. 

 

Er is een informatiebrochure voor patiënten/verzorgers beschikbaar voor uw patiënten en hun 

verzorgers. Het is belangrijk dat u dit document aan al uw patiënten en hun verzorgers verstrekt en 

alle vragen beantwoordt die zij eventueel hebben. U dient uw patiënten aan te moedigen om deze 

informatiebrochure te lezen en het goed op te bergen. 

 

In het volgende gedeelte vindt u antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen over 

behandeling met  ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol). 

 

Antwoorden op vragen over de behandeling 
 

Welke bijwerkingen kunnen patiënten waarschijnlijk verwachten? 

 

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) kan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken. 

 

Patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis die behandeld worden met  

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol), ondervinden gewoonlijk bijwerkingen die te vergelijken zijn 

met de bijwerkingen die bij volwassenen worden waargenomen. Bijwerkingen waarvan men 

beschouwt dat ze vaak voorkomen bij volwassenen - d.w.z. dat ze tot 1 op 10 mensen kunnen 

treffen - zijn oncontroleerbare trekkende of schokkende bewegingen, hoofdpijn, moeheid, 

misselijkheid, braken, een onaangenaam gevoel in de maag, verstopping, toegenomen 

speekselvloed, licht gevoel in het hoofd, moeilijk slapen, rusteloosheid, onrustig gevoel, 

slaperigheid, beven en wazig zien. Sommige patiënten kunnen zich duizelig voelen, vooral als zij 

opstaan vanuit liggende of zittende houding, of kunnen een snellere hartslag waarnemen. Sommige 

mensen kunnen zich depressief voelen. 

 

Sommige bijwerkingen kwamen echter vaker voor in een klinisch onderzoek bij patiënten van 13 

jaar en ouder met bipolaire I stoornis die behandeld werden met ARIPIPRAZOLE EG ® 

(aripiprazol). Slaperigheid, ongecontroleerde trekkende of schokkende bewegingen, rusteloosheid 
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en vermoeidheid kwamen zeer vaak voor (bij meer dan één op de 10 patiënten), en pijn in de 

bovenbuik, een droge mond, versnelde hartslag, gewichtstoename, toegenomen eetlust, 

spiertrekkingen, ongecontroleerde bewegingen van de ledematen en zich duizelig voelen, vooral bij 

het opstaan uit liggende of zittende houding, kwamen vaak voor (bij meer dan één op de 100 

patiënten). 

 

Kunnen patiënten andere geneesmiddelen gebruiken terwijl ze ARIPIPRAZOLE EG ®  

(aripiprazol) nemen? 

 

Patiënten die ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) nemen, moeten het tegen hun arts of apotheker 

zeggen als ze andere geneesmiddelen, ook geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, 

nemen of onlangs genomen hebben. Het is met name belangrijk dat patiënten bij hun arts melding 

maken van de volgende geneesmiddelen: 

• geneesmiddelen die het hartritme corrigeren; 

• antidepressiva of kruidenpreparaten gebruikt voor de behandeling van depressie en angst; 

• antischimmelmiddelen; 

• bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hiv-infectie; 

• anticonvulsiva gebruikt om epilepsie te behandelen. 

 

Verder zijn er, ondanks de hoge comorbiditeitsfrequentie van bipolaire I stoornis en ADHD 

(attention-deficit hyperactivity disorder), zeer beperkte veiligheidsgegevens beschikbaar over 

gelijktijdig gebruik van ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) en stimulantia; daarom moet men 

uiterst voorzichtig zijn wanneer deze geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend. 

 

Als gevolg van de antagonerende werking op de α1-adrenerge receptor, kan aripiprazol mogelijk het 

effect van bepaalde antihypertensiva versterken. 

Aripiprazol kan de effecten van bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken. 

 

Moeten patiënten ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) met iets te eten of drinken innemen? 

 

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) kan onafhankelijk van de maaltijden genomen worden, maar 

het gebruik van alcohol moet vermeden worden. 
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Kunnen patiënten voertuigen besturen terwijl ze ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) 

nemen? 

 

Patiënten van 13 jaar en ouder met bipolaire I stoornis die behandeld worden met  

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) hebben een verhoogde incidentie van slaperigheid en 

vermoeidheid. Daarom mogen patiënten geen voertuigen besturen en geen gereedschap of machines 

gebruiken totdat ze weten wat de invloed van ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) op hun 

reactievermogen is. 

 

Wat moeten patiënten doen als ze bijwerkingen krijgen? 

 

ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol) kan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken. 

 

Als patiënten bijwerkingen krijgen, moeten ze het tegen hun arts of apotheker zeggen. Als patiënten 

merken dat ze zwaarder worden, ongebruikelijke bewegingen maken, vermoeidheid of slaperigheid 

ondervinden die van invloed is op hun normale dagelijkse activiteiten, of als ze moeite hebben met 

slikken of allergische symptomen krijgen, moeten ze hun arts informeren. 

 

Patiënten moeten het ook meteen aan hun arts vertellen als ze gedachten of gevoelens hebben om 

zichzelf iets aan te doen, want er zijn patiënten geweest die gedachten aan en pogingen tot 

zelfdoding tijdens hun behandeling met ARIPIPRAZOLE EG® (aripiprazol) gemeld hebben. Ook 

moeten patiënten het hun arts onmiddellijk vertellen als ze last hebben van spierstijfheid of -starheid 

met hoge koorts, zweten, veranderde gemoedstoestand of een hele snelle of onregelmatige hartslag. 
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Waar kunnen patiënten meer informatie vinden over 
ARIPIPRAZOLE EG ® (aripiprazol)? 
 

Patiënten moeten het advies krijgen om hun arts, apotheker of verpleegkundige om relevante extra 

informatie te vragen. Patiënten moeten de bijsluiter met gebruikersinformatie ontvangen. 

 

U moet patiënten ook een exemplaar van de informatiebrochure voor patiënten/verzorgers geven als 

ze die nog niet ontvangen hebben. 

 
 

Melden van bijwerkingen 
 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 

van ARIPIPRAZOLE EG ® te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via 

www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 

Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden 

verzonden per post naar het adres Fagg – afdeling Vigilantie – Eurostation II - Victor Hortaplein 

40/40 - 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per email naar 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 
 
 
Bijbestellen 
 
Om nieuwe exemplaren van de patiënten/verzorgers brochure en/of van het voorlichtingspakket te 

bestellen, kunt u contact met ons opnemen via Tel: +32 2 479 78 78, Fax: +32 2 479 27 83 of e-

mail: phvig@eurogenerics.be.  

 

Het goedgekeurde materiaal kan ook geraadpleegd worden op de website van het FAGG 

(www.fagg.be => Kader (onderaan) «Links naar nuttige pagina's en documenten voor de 

gezondheidszorgbeoefenaars » => RMA-Materialen). 

 
 

http://www.fagg.be/

