
CITRATE DE FENTANYL
COMPRIMÉ SUBLINGUAL  



1

Inleiding

Leave_Int+rabatNl_LeaveNl+rabat  08/03/11  09:06  Page1

12

Leave_Int+rabatFr_Leave_FR+rabat  08/03/11  09:05  Page12

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 Abstral® te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten :

Informatiemateriaal voor gezondheidszorgbeoefenaars, patiënten, en/of zorgverleners in de 
vorm van een Gids voor Zorgverleners en een Brochure voor de Patiënt specifiek gericht op 
het inperken van de volgende risico’s: ademhalingsdepressie, misbruik, medicatiefouten, 
drugsverslaving, drugsmisbruik, off-label gebruik, drugsafwijking, overdosis, accidentele 
blootstelling, en serotonine-syndroom geïnduceerd door de interactie tussen fentanyl en 
serotonerge geneesmiddelen.

Het belangrijkste doel van deze educatieve productinformatie is om het belang te benadrukken 
bij de gezondheidszorgbeoefenaars van een juiste selectie van patiënten en van een juiste 
dosistitratie, het potentiële risico voor het serotonine-syndroom en om de patiënten en de 
zorgverleners met de nodige instructies te voorzien tot het veilig gebruik van het geneesmiddel.

Productinformatie wordt ook gegeven aan de patiënten en de zorgverleners, met de nadruk op :

- het belang van het zeer zorgvuldig opvolgen van de gebruiksinstructies, in het bijzonder met 
betrekking tot dosistitratie, en het belang van de geneesmiddelen niet te switchen zonder 
dosistitratie

- het risico van afhankelijkheid en misbruik

- mogelijke bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen

- het veilig gebruik, de opslag en het verstrekken van het geneesmiddel.

Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Abstral® 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 mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be .
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Deze “Gids voor zorgverleners” is  
samengesteld om u in te lichten over Abstral® 

(fentanyl) ten aanzien van het juiste gebruik 
ervan, met name het opstarten van de 
behandeling, de wijze van toediening en het 
titreren.

Abstral® is aangewezen voor de behandeling 
van doorbraakpijn bij volwassen patiënten, die 
opiaten nemen ter bestrijding van chronische 
pijn veroorzaakt door kanker.

Doorbraakpijn is een tijdelijke verergering van 
een chronische pijn, die reeds behandeld wordt 
met een basisbehandeling.
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1. Wat is doorbraakpijn (DBP) bij kankerpatiënten ?

De doorbraakpijn bij kankerpatiënten wordt gekenmerkt door een korte periode van hevige pijn ; het is een tijdelijke
verergering van een chronische pijn, die reeds behandeld wordt met een basisbehandeling.
Veel kankerpatiënten hebben doorbraakpijn, die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van de kanker of van
de kankerbehandeling(1).
De dialoog met de patiënt, vanaf het moment van de diagnose, tijdens de hele behandeling en de evaluatie, is van
essentieel belang om hem te helpen zijn DBP aan te pakken. 

Definitie van doorbraakpijn 
Er bestaan vele definities van DBP. In de richtlijnen van de European Association for Palliative Care vinden we echter
een definitie van doorbraakpijn, uit de “Breakthrough pain : definition, prevalence, and characteristics (Portenoy
RK, Hagen NA. Pain 1990)”. Hij wordt gedefinieerd als : “een tijdelijke verergering van een chronische pijn”.(2)

Soorten en oorzaken van doorbraakpijnen
• VOORSPELBAAR : doorbraakpijn inherent aan de situatie(1)

Bewust : veroorzaakt door een beweging, zoals het stappen
Onopzettelijk : veroorzaakt door een reflexbeweging, zoals het hoesten
Geïnduceerd door het verzorgen of veroorzaakt door een therapeutische of diagnostische daad
• ONVOORSPELBAAR : spontane doorbraakpijn(1), die niet aan een willekeurige daad kan toegewezen 
worden 

Diagnose van doorbraakpijn 
Vooraleer een diagnose te kunnen stellen van DBP, moeten volgende stappen genomen worden :•
Inschatten of de door de patiënt gevoelde pijn door een slecht gecontroleerde chronische pijn veroorzaakt wordt•
Indien nodig, de basisbehandeling tegen de chronische kankerpijn optimaliseren om zo het aantal DBP te
verminderen.(1)

Behandeling van doorbraakpijn bij de kankerpatiënt
Zodra de diagnose is gesteld, moet er met de patiënt besproken worden hoe hij wil te werk gaan om zijn DBP te
behandelen.
De doorbraakpijn veroorzaakt door kanker kan behandeld worden met geneesmiddelen die horen tot de opioïden.
Er zijn verschillende toedieningsmethodes voor deze geneesmiddelen, zoals oraal, sublinguaal, transmucosaal en
subcutaan.
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Samenvatting

1. Wat is doorbraakpijn (BTCP) bij kankerpatiënten ?
Definitie van de doorbraakpijn
- Soorten en oorzaken van doorbraakpijn
- Diagnose van doorbraakpijn
- Behandeling van doorbraakpijn bij de kankerpatiënt

2. Voorstelling van Abstral®

- Samenvatting van het product
- Profiel van de patiënt die met Abstral® mag behandeld worden
- Toedieningswijze

3. Hoe gebeurt de titratie ?
- Waarom moet men titreren ?
- Het titreren evalueren voor een patiënt
- Overgang van een ander morfinederivaat naar Abstral®

- Totale stopzetting van Abstral®

- Bijzondere gevallen

4. Wat zijn de risico’s verbonden aan het gebruik van Abstral® ?

5. Welk advies moet gegeven worden aan de patiënt en zijn omgeving ?
- Het juist toedienen van de behandeling
- Opvolging van de doeltreffendheid
- Opvolging van de bijwerkingen
- Te nemen maatregelen in geval van accidentele overdosis
- Het bewaren, de afgifte en het opruimen
- Contactgegevens

6. SKP in bijlage
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Abstral® mag niet worden gebruikt voor de behandeling van acute pijn anders dan kankerdoorbraakpijn.
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2. Voorstelling van Abstral®

Toedieningswijze
De tablet uit de verpakking halen
• De patiënt moet één van de blisters verwijderen van de strip door hem te plooien en te verwijderen langs de

perforaties.
• Vervolgens moet hij de hoek van de blister plooien om de afscheiding van het aluminiumblad te vergemakkelijken.

Dan moet hij voorzichtig het tablet uithalen.
• Het heeft geen zin om te proberen de sublinguale tabletten van Abstral® doorheen het sluitplaatje te duwen

zoals met andere tabletten.

Gebruiksaanwijzing

• De tablet nemen bij het begin van de doorbraakpijn
• De sublinguale Abstral®-tabletten moeten rechtstreeks onder de tong geplaatst worden, zo ver mogelijk.
• De sublinguale Abstral®-tabletten mogen niet ingeslikt worden, maar moeten volledig smelten onder de tong.

De patiënt mag er niet op kauwen of zuigen.
• De patiënt moet weten dat hij niet mag eten noch drinken vooraleer de sublinguale tablet volledig opgelost is.
• Patiënten met een droge mond mogen water gebruiken om het mondslijmvlies te bevochtigen vooraleer Abstral®

in te nemen.

Abstral® heeft een absolute biologische beschikbaarheid van 54 %, alsook een snelle actie (vanaf 10 minuten na
toediening).(3)

4

2. Voorstelling van Abstral®

Samenvatting van het product
Abstral® is een sublinguaal fentanyl-tablet, geschikt voor de behandeling van doorbraakpijn bij volwassen patiënten, 
die morfinederivaten gebruiken tegen chronische kankerpijn.(3)

Abstral® mag niet gebruikt worden voor een andere indicatie dan vermeld in zijn markttoelating. Abstral® mag 
niet gebruikt worden bij patiënten die nooit een behandeling met morfinederivaten hebben gehad. Er zou immers 
een ademhalingsdepressie kunnen optreden, die de levensprognose in gevaar zou brengen.

Profiel van de patiënt die mag behandeld worden met Abstral®
Men moet alleszins steeds de SKP van Abstral® raadplegen om een correcte toepassing van het medicijn te 
garanderen. De tabel hieronder geeft een voorbeeld van selectiecriteria voor een patiënt die mag behandeld 
worden met Abstral®.

Het is belangrijk om in te schatten of de patiënt een farmacologische verslaving heeft ontwikkeld of kan ontwikkelen 
voor zijn basisbehandeling, alvorens te bepalen of hij in aanmerking komt voor een behandeling met Abstral®.
Bovendien moeten de patiënten ingelicht worden over het risico voor farmacologische verslaving bij behandeling 
met opioïden (andere bijwerkingen zijn hieronder beschreven), dus alsook met Abstral®.
Het is ook belangrijk om in te schatten of de patiënt in staat is om per ongeluk een overdosis te nemen en of hij 
zelfmoordneigingen heeft. 

Profiel van de patiënt Kankerpatiënten die opioïden Kankerpatiënten die nog geen 
verdragen opioïden hebben gehad

Rekening houden met Niet in deze groep gebruiken, omdat 
fentanyl een ademhalingsdepressie 
kan veroorzaken

Passende Ja Neen
patiëntengroep
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Hebben reeds minstens een week:
- ≥ 60 mg orale morfine gehad per dag of 
- ≥ 25 μg/uur fentanyl transdermaal of 
- 30 mg oxycodon per os per dag, of 
- 8 mg per os orale hydromorfon of 
- een equi-analgetische dosis van een ander 
opioïd

Zie ook het gedeelte over misbruik / afleiding / afhankelijkheid .
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3. Hoe gebeurt de titratie ?

Aanvangsdosis 100 µg

Neem een tweede 
tablet in

Zie tabel om de dosering 
te bepalen

Neem het equivalent 
van de totale dosis

Neem dezelfde
 dosis

Pijn voldoende verlicht binnen 15 - 30 minuten ?

Bij de volgende DBP-episode minstens 2 uur wachten

Ja Neen

Evaluatiecriteria voor het
geleidelijk aanpassen van 
de dosering

(zie MAXIMALE DOSIS om 
de maximale dosis vast te
leggen aangeraden per DBP)

De aanpassing van de dosis door geleidelijke toename moet verdergezet worden totdat 
één van de volgende criteria bereikt is :

• De patiënten bereiken hun optimale dosis, namelijk de dosis die volstaat om de DBP te 
controleren

 • De patiënten bekomen een doeltreffende pijnstilling van hun doorbraakpijn, maar 
ervaren onaanvaardbare bijwerkingen – een geleidelijke afname van de dosis moet tot 
stand komen opdat de doorbraakpijn doeltreffend wordt   verlicht met beheersbare 
bijwerkingen.

Voorbeeld :

Een eerste tablet van 100 µg innemen.
• Indien de pijn verlicht is, is het de doeltreffende dosis : de patiënt zal deze dosis telkens innemen bij volgende

episodes. 
• Indien de pijn na 15 tot 30 minuten niet verlicht is, moet de patiënt een tweede tablet innemen volgens de

tabel hierboven. In dit voorbeeld : 100 µg.
Bij een volgende episode, onmiddellijk een tablet innemen met een hogere dosering dan de eerste. 
In dit voorbeeld : 200 µg. (een tablet van 200 µg, ofwel onmiddellijk 2 tabletten van 100 µg)

2e

tablet
indien nodig, 

15 à 30 
minuten na 

1e   inname 1e 
  tablet tablet Totale dosis

100 µg 100 µg 200 µg

200 µg 100 µg 300 µg

300 µg 100 µg 400 µg

400 µg 200 µg 600 µg

600 µg 200 µg 800 µg

800 µg - 800 µg

6

3. Hoe gebeurt de titratie ?

Waarom moet men titreren ?
Het titreren bij patiënten die Abstral® gebruiken moet individueel gevolgd worden, totdat de optimale dosis
gevonden is.

De patiënten moeten aandachtig gevolgd worden totdat de doeltreffende dosis bekomen is, met name de dosis die
een adequate pijnstilling verschaft met aanvaardbare bijwerkingen, tijdens elke doorbraakpijn.

Voorschrift : opgenomen patiënt, dozen van 10 en 30 tabletten
niet opgenomen patiënt, uitsluitend dozen van 10 tabletten

Rond Ovaal Driehoekig Ruitvormig D-vormig Capsule-vormig
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100 200 300 400 600 800

Elke Abstral®-tablet (wit) heeft een verschillende vorm.  Er is een kleurencode voor elke dosering op de blisters 
en de dozen:

Advies voor het titreren van Abstral®

Introductiedosis Alle patiënten moeten de behandeling beginnen met de inname van één enkele sublin-
guale tablet van 100 μg.

Maximumdosis De dosering van de patiënten moet aangepast worden tot een maximumdosis van 800 
μg per keer.

1e episode van DBP Er mogen tijdens dezelfde episode van DBP maximum 2 tabletten ingenomen worden 
met 15 tot 30 minuten tussentijd (voor dezelfde episode mag geen 3e inname 
toegediend worden).   De patiënt heeft de mogelijkheid om meerdere tabletten van  
100 μg en/of 200 μg als een enkelvoudige dosis te gebruiken.

Maximale dosis/DBP Er mogen niet meer dan vier (4) tabletten gebruikt worden per episode van DBP.

2e episode van DBP De dosering moet per episode aangepast worden totdat een doeltreffende pijnstilling 
bekomen wordt.

Wachttijd De patiënt dient minstens 2 uur te wachten voordat een volgende episode van DBP 
behandeld kan worden met Abstral®

Maximum aantal DBP Er kunnen maximum 4 DBP-episodes per dag behandeld worden.

Onderhoudsbehandeling De patiënt mag maximum 4 doseringen Abstral® per dag krijgen. De basisbehandeling 
met morfinederivaten moet gestabiliseerd en verdergezet worden.

Elke vervanging door Abstral® van een ander product dat Fentanyl bevat, of omgekeerd, moet voorafgegaan 
worden door een nieuwe titratie.
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Richtlijnen :
• Er moet minstens 2u zijn tussen twee verschillende innames
• De maximumdosis is 800 μg
• De basisbehandeling met morfinederivaten moet gestabiliseerd en verdergezet worden.
• Maximaal 4 dosissen per dag, want er kunnen maximum 4 DBP-episodes per dag behandeld worden.
• Geen andere fentanylproduct-/formulering innemen.
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4. Wat zijn de risico’s verbonden aan het gebruik 
van Abstral® ?

8

3. Hoe gebeurt de titratie ?
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Het titreren van een patiënt inschatten
Men mag niet vergeten dat individueel titreren van essentieel belang is om de optimale dosis Abstral® en 
andere morfinederivaten te bepalen. Om het risico op bijwerkingen gerelateerd aan opioïden te minimaliseren, 
en om de gepaste dosis te identificeren, is het noodzakelijk dat de patiënten tijdens het titratieproces van nabij 
opgevolgd worden door zorgverleners.
Daarom is het heel belangrijk om tijdens het titreren de dialoog met de patiënt steeds open te houden en de 
doeltreffendheid en de verlichting van zijn DBP de peilen.
Tijdens deze evaluatie is het handig om volgende informatie in acht te nemen :
• Zijn reactie op de dosering bij elke DBP-episode
• Zijn tolerantie van het medicijn en de bijwerkingen
• Hoe tevreden is hij over de pijnstilling ten opzichte van zijn pijnschaal
• De veranderingen in intensiteit en duur van de DBP.
De patiënten bij wie de doorbraakpijn niet doeltreffend wordt verlicht moeten eerst opnieuw geëvalueerd 
worden teneinde de aanpak van de pijn op een geschikte manier te heronderzoeken en aan te passen.

Overgang van andere opiaten naar Abstral®

• De verschillende behandelingen zijn niet equivalent(3). Daarom moet de behandeling met Abstral® altijd 
beginnen met een dosis van 100 μg.

• Het door Abstral® vervangen van andere producten die fentanyl bevatten moet niet gebeuren à rato van 1/1 
vermits de verschillende producten verschillende absorptie-eigenschappen hebben. Elke keer dat een ander 
product, dat fentanyl bevat, vervangen wordt door Abstral®, moet opnieuw getitreerd worden.

Totale stopzetting van Abstral®

• De behandeling met Abstral® moet onmiddellijk stopgezet worden wanneer de patiënt geen doorbraakpijnen 
meer heeft.  De behandeling van de basis chronische pijn moet verdergezet worden zoals voorgeschreven.

• Wanneer elke behandeling met morfinederivaten moet stopgezet worden, moet de patiënt nauwlettend in de 
gaten worden gehouden door de geneesheer om het risico op ontwenningsverschijnselen omwille van een 
brutale stopzetting te vermijden.

• Ontwenningsverschijnselen van opioïden zoals misselijkheid, braken, diarree, angst, koude rillingen, tremor 
en sedatie werden waargenomen met transmucosale fentanyl.

Bijzondere gevallen
• Er zijn nog geen studies gemaakt over de toediening van Abstral® bij patiënten met mondletsels of met 

mucositis. Bij deze patiënten bestaat het risico van verhoogde systemische blootstelling aan het medicijn. 
Extra voorzichtigheid is aangeraden bij het titreren.

• Bovendien moet Abstral® bij  oudere patiënten en patiënten met lever- of nierdysfunctie zeer voorzichtig 
toegediend worden.

• Bijzondere voorzichtigheid is geboden tijdens de dosistitratie van Abstral® bij patiënten met chronische 
obstructieve longziekten of andere medische aandoeningen die hen aanleg geven tot ademhalingsdepressie 
(v.b. myasthenia gravis) omwille van het risico op verdere ademhalingsdepressie, wat kan leiden tot 
respiratoire insufficiëntie.

Borstvoeding
Fentanyl mag niet worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven en de borstvoeding mag niet opnieuw 
gestart worden tot ten minste 5 dagen na de laatste toediening van fentanyl .
Verdere details zijn te vinden in paragraaf 4.6 van de SKP.
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Zoals bij elke behandeling met morfinederivaten, kunnen er bijwerkingen optreden bij Abstral®.

De symptomen van een fentanyl overdosering zijn een uitbreiding van de farmacologische werkingen, het meest 
ernstige effect is ademhalingsdepressie, wat kan leiden tot ademhalingsstilstand.

Het beheer van een opioïd-overdosering op onmiddellijke termijn omvat het verwijderen van alle overblijvende 
Abstral Tabletten voor sublinguaal gebruik uit de mond, fysieke en verbale stimulering van de patiënt en een 
inschatting van het bewustzijnsniveau. Een duidelijke luchtweg moet worden ingesteld en onderhouden.  
Indien nodig moet een orofaryngeale luchtweg of endotracheale buis ingebracht worden, zuurstof toegediend, 
en begonnen met mechanische ventilering, zoals gepast. Adequate lichaamstemperatuur en parenterale 
vloeistofinname moet worden onderhouden.

Voor de behandeling van accidentele overdosering in opioïd-naïeve personen moet naloxon of andere 
opioïd-antagonisten gebruikt worden zoals klinisch aangeduid en in overeenstemming met de samenvatting 
van de productkenmerken ervan. Herhaalde toediening van de opioïd antagonist kan nodig zijn als de 
ademhalingsdepressie voortduurt. 

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van naloxon of andere opioïd-antagonisten om de overdosering 
bij patiënten met opioïd-onderhoudsbehandeling te behandelen, omwille van het risico een acuut 
ontwenningsverschijnsel te versnellen.

Als ernstige of aanhoudende hypotensie voorkomt moet men hypovolemie in overweging nemen, en moet de 
aandoening beheerd worden met een gepaste parenterale vloeistoftherapie.

Spierstijfheid die interfereert met de ademhaling is gemeld voor fentanyl en andere opioïden. In deze situatie 
kan endotracheale intubatie, geassisteerde ventilatie en het toedienen van zowel opioïd-antagonisten als 
spierrelaxantia nodig zijn.

Abstral® lost snel op, zonder kleur, zonder smaak en zonder geur : het risico bestaat dus dat hij wordt 
toegediend voor chemische onderworpenheid of wordt misbruikt als injectie bij drugsverslaafden.

Misbruik
Elke situatie waarin Abstral® opzettelijk, onjuist en niet conform met de toegelaten productinformatie wordt 
toegediend moet worden gemeld in de vorm van een veiligheidsrapport .

Dit geldt ook voor situaties waarin onjuiste of geen titratie ( inclusief onjuiste switching) is uitgevoerd.

We herinneren u aan de verplichting om elke ongewenste ernstige of onverwachte bijwerking die 
kan toegewezen worden aan het gebruik van Abstral® te melden met de «gele fiche», ofwel per mail naar 
adversedrugreaction@fagg-famps.be ofwel online via de website (www.gelefiche.be).

Elk geval moet ook gemeld worden aan het anti-gifcentrum (070/245.245). Alle coördinaten zijn beschikbaar  
op de site van het Federal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG-AFMPS),  
(www.faggafmps.be).
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Wanneer het titreren afgerond is, kunnen de meeste kankerpatiënten, die lijden onder chronische pijn of DBP, zelf 
hun pijn aanpakken, buiten het hospitaal, soms met de hulp van zorgverleners.
De patiënten en de zorgverleners zullen niet alleen de bijsluiter van Abstral® moeten lezen en zich ervan 
vergewissen dat ze de informatie hebben begrepen, ze zullen ook moeten ingelicht worden over de hieronder 
vermelde informatie :

Juiste toediening van de behandeling
• Abstral® moet precies worden gebruikt volgens het voorschrift van de dokter en mag niet aan een andere 

persoon gegeven worden.
• De patiënt moet zijn basisbehandeling met morfinederivaten blijven volgen wanneer hij Abstral® gebruikt.
• Er zijn nog meer beperkingen op het gebruik van Abstral®, zoals het nemen van bepaalde geneesmiddelen, 

voedingsmiddelen en dranken (met name pompelmoessap) ; de patiënt moet de bijsluiter van het 
geneesmiddel lezen voor bijkomende inlichtingen.

• Abstral® is ontwikkeld voor een sublinguale toediening en mag niet gesneden, gezogen, gekauwd of ingeslikt 
worden.(3)

• Tijdens het titratieproces :
- Alle patiënten moeten de therapie aanvangen met één enkele 100 μg tablet voor sublinguaal gebruik.
- Een extra tablet van 100 μg (of van 200 μg voor begindosis van 400 μg en meer) kan indien nog geen 

adequate pijnstilling is verkregen binnen 15-30 minuten na de eerste dosis toegediend worden. 
- Er mogen niet meer dan vier (4) tabletten gebruikt worden per keer. (tabletten van 100 en/of 200 μg).

 Tijdens de onderhoudstherapie, (eens een gepaste dosis is bepaald), kan de dosis Abstral® meer dan een 
tablet zijn. 

 De patiënten dienen minstens 2 uur te wachten voordat een volgende episode van doorbraakpijn behandeld 
kan worden met Abstral®.

 De patiënt kan tot 4 DBP-episodes per dag behandelen.  Als men meer dan vier episodes doorbraakpijn 
per dag ondervindt tijdens een periode van meer dan vier opeenvolgende dagen, moet de dosis van het 
langwerkende opioïd gebruikt voor aanhoudende pijn opnieuw worden geëvalueerd.

• De vorm van de tabletten en de kleur van de verpakking van Abstral® verschillen volgens de dosering.
• De patiënt moet de geschikte dosis voor elke fase innemen (verwijzen naar de vorm en de kleurencode op de 

verpakking).
• Er bestaat een kans op misbruik als het product niet volgens de instructies wordt gebruikt. We verwijzen u naar 

bovenstaande paragraaf over de selectie van de patiënten .

Opvolging van de doeltreffendheid
Te stellen vragen aan de patiënt voor de opvolging van de behandeling :
• Wordt de pijn gestild met de voorgeschreven dosis ?
• Hoe lang duurt het vooraleer de pijn gestild is ?
• Wat is het tijdsinterval tussen twee DBP ?
• Hoeveel DBP heeft de patiënt per dag ?

Opvolging van de bijwerkingen
Zowel de patiënt als de zorgverleners moeten continu de bijwerkingen in het oog houden en de dokter hiervan bij 
het eerstkomende bezoek inlichten, of zelfs onmiddellijk als de bijwerkingen erg zijn.
De verwachte bijwerkingen met Abstral® zijn de typische bijwerkingen van  een opioïdtherapie. Ze zullen 
verminderen in intensiteit bij voortgezette behandeling.
De meest ernstige mogelijke bijwerkingen zijn:
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Ademhalingsdepressie (wat kan leiden tot apneu of ademstilstand), hypotensie en choc1-toestand.
Het volstaat dat de patiënten voldoende informatie krijgen met betrekking tot het herkennen van tekenen van 
ademhalingsdepressie.
Frequente bijwerkingen die mogelijk aan de behandeling met Abstral® kunnen gelinkt worden zijn:
Misselijkheid (zeer vaak), duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, ademnood, stomatitis, braken, constipatie, droge 
mond, overmatig zweten, vermoeidheid.

Serotonine Syndroom
Net als bij andere fentanylproducten , is voorzichtigheid geboden wanneer Abstral®  gelijktijdig wordt toegediend 
met geneesmiddelen die invloed hebben op de serotonerge neurotransmittersystemen .
De ontwikkeling van het serotoninesyndroom kan optreden bij het gelijktijdig gebruik van serotonerge 
geneesmiddelen , zelfs binnen de aanbevolen dosis.
Verdere details over het serotoninesyndroom zijn te vinden in de SKP .
Indien het serotoninesyndroom wordt vermoed , moet de behandeling met Abstral® worden stopgezet.

Te nemen maatregelen in geval van accidentele overdosis
Een extreme slaperigheid en een oppervlakkige ademhaling kunnen erop wijzen dat de patiënt zijn optimale 
toegelaten dosis heeft overschreden. In geval van een overdosis, moeten de patiënt en zijn omgeving als volgt 
handelen :
• Het resterende tablet uit de mond verwijderen
• De spoeddiensten opbellen of iemand die thuis bij de patiënt aanwezig is inlichten
• De patiënt bij bewustzijn houden en hem verplichten te ademen
• De luchtwegen zo veel mogelijk vrijmaken

Het bewaren, de afgifte onderworpen aan medisch voorschrift en het opruimen
De fentanyldosis in de Abstral®-tabletten kan dodelijk zijn, vooral bij accidentele inname door een kind.  
Daarom moeten de tabletten steeds buiten het bereik en uit het zicht van kinderen bewaard worden op een 
gesloten plaats.
Teneinde ze te beschermen tegen vochtigheid, moeten de tabletten bewaard worden in hun oorspronkelijke 
verpakking.(3)

De niet gebruikte of verouderde tabletten moeten teruggebracht worden naar de apotheker.(3)

Contactgegevens en bestellingen
Voor bijkomende inlichtingen, gelieve naar het numer 0031 (0)23-5298907 te bellen. De patiëntenbrochure kan 
telefonisch aangevraagd worden op bovenvermeld nummer.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
De zorgverleners worden geacht om de vermoedelijke bijwerkingen na het gebruik van Abstral® te melden aan 
de Vigilantie Divisie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit 
kan online gebeuren via de website HYPERLINK “http://www.gelefiche.be”www.gelefiche.be of met de gedrukte 
gele fiche die kan bekomen worden via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium of via de Folia 
Pharmacotherapeutica. De gele fiche moet met de post gestuurd worden naar: 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - FAGG 
Vigilantie Divisie - Eurostation II Victor Hortaplein 40/40 1060 BRUSSEL, per fax op het nummer 02/528.40.01 of 
per email naar adversedrugreactions@fagg.be.
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De SKP is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten : www.fagg-afmps.be
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