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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). 
 
 
 

ARIPIPRAZOLE EG 10 mg – 15 mg – 30 mg tabletten  

(ARIPIPRAZOL) 
 
 
 

JOUW HANDLEIDING  
 
INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS 
 

(door de arts af te geven aan elke patiënt/verzorger) 
 

 

 
 
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel ARIPIPRAZOLE EG

  

10 mg – 15 mg – 30 mg tabletten gebruikt, zie bijgevoegd document. 
De volledige en geactualiseerde bijsluiter is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 
 
 De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmiddel”. 
 
 De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmidd 

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:  
 
 
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 dokter.  
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Inleiding 

 

Jouw dokter heeft bij jou de diagnose "bipolaire I stoornis" gesteld en  

ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) voorgeschreven. Het lezen van deze brochure kan jou 

en je verzorger(s) helpen om beter te begrijpen wat ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) is. 

Deze brochure bevat ook informatie over mogelijke bijwerkingen die met de behandeling 

met ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) gepaard gaan en over hoe belangrijk het is om alle 

symptomen van deze bijwerkingen onmiddellijk aan je dokter te melden. 
 

Wat is een bipolaire I stoornis? 
Bipolaire I stoornis (vroeger manische depressie genoemd) bij jongeren wordt gekenmerkt 

door het optreden van één of meer manische of gemengde (manisch-depressieve) 

episodes. Hierbij kun je symptomen ervaren als het gevoel ‘high’ te zijn, excessief 

energiek zijn, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, erg snel praten met vluchtige 

gedachten en soms ernstig irriteerbaar zijn. 

 

Wat is een behandeling met ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol)? 

ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) is een geneesmiddel dat ontwikkeld is voor de 

behandeling van matige tot ernstige manische episodes bij adolescenten (jongeren tussen 

de 13 en 17 jaar oud) met bipolaire I stoornis gedurende een periode tot 12 weken. 

ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) is niet aanbevolen voor gebruik door patiënten 

jonger dan 13 jaar. 
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Wat mag ik van mijn behandeling verwachten? 

 
Vóór behandeling 

Voordat je ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) gaat nemen, zal je dokter moeten bepalen of 

deze medicatie geschikt is voor jou. Jouw dokter dient met name te controleren of je niet 

overgevoelig (allergisch) bent voor ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) of één van de 

andere ingrediënten die gebruikt worden bij de bereiding van ARIPIPRAZOLE EG 

(aripiprazol). 

 

Verder moet je, voordat je met de behandeling met ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) 

begint, ervoor zorgen dat je je dokter informeert over alle geneesmiddelen die je neemt en 

met name of je last hebt van één of meer van de volgende verschijnselen: 

• hoog bloedsuiker/diabetes/suikerziekte (gekenmerkt door symptomen als extreme 

dorst, overmatig urineren, toegenomen eetlust en gevoel van zwakte) of een 

familiegeschiedenis van diabetes; 

• convulsies (stuipen/toevallen); 

• onvrijwillige, onregelmatige spiertrekkingen, met name in het gezicht; 

• cardiovasculaire aandoeningen of hart- en vaatziekten, beroerte of ‘mini’-beroerte, 

abnormale bloeddruk of een familiegeschiedenis van cardiovasculaire aandoening, bv. 

hartinfarct (hartaanval) of coronaire ziekte; 

• bloedpropvorming of een familiegeschiedenis van bloedpropvorming, aangezien 

antipsychotica in verband gebracht worden met bloedpropvorming. 

• patiënten bij wie gelijktijdig aantasting van de aandacht en hyperkinetisch gedrag 

(attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD) voorkomt: hoewel bipolaire I stoornis 

en ADHD vaak tegelijk voorkomen, zijn er zeer beperkte veiligheidsgegevens 

beschikbaar over gelijktijdig gebruik van ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) en 

stimulerende middelen (bv. methylfenidaat); daarom moet men uiterst voorzichtig zijn 

wanneer deze geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend. 

• ervaring met overmatig gokken in het verleden. 

 

Dit is belangrijk om het risico op bijwerkingen tijdens je behandeling met  

ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) te verminderen. 
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Toediening: Hoe neem ik ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol)? 

De standaard dosis ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) is 10 mg eenmaal daags. Maar je 

zult niet meteen met een dosis van 10 mg beginnen. Aan de hand van het volgende 

schema kan je lichaam langzamerhand ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) gaan wennen 

wanneer je met de behandeling begint: 

• Op dag 1 en 2 neem je elke dag 2 ml van een vloeistof die aripiprazol bevat in een 

concentratie van 1 mg/ml (totale dosis = 2 mg aripiprazol). 

• Op dag 3 en 4 neem je elke dag 5 mg ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol). 

• Vanaf dag 5 neem je elke dag 10 mg ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) rond dezelfde 

tijd. 
 

 

Verhoogde werkzaamheid bij doseringen hoger dan een dagelijkse dosis van 10 mg 
is niet aangetoond en een dagelijkse dosis van 30 mg gaat gepaard met het veel 
vaker voorkomen van belangrijke ongewenste effecten, zoals voorvallen die 
verband houden met extrapiramidale symptomen (gekenmerkt door stijfheid van de 

spieren, onvrijwillige bewegingen, beven, tics, ...), slaperigheid, vermoeidheid en 
gewichtstoename. Doseringen hoger dan 10 mg/dag moeten daarom alleen worden 
gebruikt in uitzonderlijke gevallen en onder nauwkeurige klinische controle. 
 

Probeer de ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) tablet iedere dag rond dezelfde tijd in 

te nemen. Het maakt niet uit of je het met of zonder voedsel inneemt. Neem de tablet 

altijd met water in en slik het in zijn geheel door. Als je een dosis overslaat, neem de 

gemiste dosis dan zodra je eraan denkt, maar neem geen dubbele dosis op één dag. 

 

 

Neem ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) altijd precies in zoals je dokter je verteld heeft.  

 

Ook al voel je je beter of krijg je de indruk dat het effect van ARIPIPRAZOLE EG 

(aripiprazol) te sterk of te zwak is, verander of stop niet met de dagelijkse dosering van 

ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) zonder dit eerst met je dokter of apotheker te 

bespreken. 
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Welke mogelijke bijwerkingen kan ik ervaren? 
 

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

daarmee te maken. 

 

Als je één of meer van de bijwerkingen krijgt die in de patiëntenbijsluiter van 

ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) beschreven staan en deze ernstig worden, of als je last 

krijgt van bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan, moet je het tegen je dokter of 

apotheker zeggen.  

 

Enkele voorname bijwerkingen van je behandeling 
 

BIJWERKINGEN BIJ VOLWASSENEN: 

 

Vaak voorkomende bijwerkingen 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, angstig/spanning, slaperigheid, beven en wazig zien. 

Soms voorkomende bijwerkingen: sommige personen 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. 

 

BIJWERKINGEN BIJ JONGEREN VAN 13 JAAR EN OUDER: 

 

Jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar en ouder kregen bijwerkingen vergelijkbaar met die 

bij volwassenen en in dezelfde mate.  

 

Uitzonderingen hierop zijn slaperigheid, ongecontroleerde trekkende of schokkende 

bewegingen, rusteloosheid en vermoeidheid die zeer vaak voorkwamen (meer dan 1 op 

de 10 patiënten). Vaak voorkomend waren pijn in de bovenbuik, droge mond, verhoogde 

hartslag, gewichtstoename, toegenomen eetlust, spiertrekkingen, ongecontroleerde 

bewegingen van de ledematen, en duizelig voelen, vooral bij het opstaan vanuit liggende 

of zittende houding (meer dan 1 op de 100 patiënten). 
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Informeer je dokter  
 

- als je merkt dat je zwaarder wordt, ongebruikelijke bewegingen maakt, 

vermoeidheid, slaperigheid of moeheid ondervindt die invloed heeft op je 

normale dagelijkse activiteiten, of als je moeite hebt met slikken of allergische 

symptomen krijgt. 

- als je gedachten of gevoelens hebt om jezelf iets aan te doen, want er zijn 

gevallen gemeld van gedachten aan en pogingen tot zelfdoding bij patiënten die 

behandeld werden met ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol).  

- als je last hebt van spierstijfheid of starheid met hoge koorts, zweten, 

veranderde gemoedstoestand of een hele snelle of onregelmatige hartslag. 

 
 
Probeer geen enkele bijwerking of symptoom zelf te behandelen zonder eerst met je 
dokter te overleggen. 

dseen 
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Je symptomen of mogelijke bijwerkingen controleren 

 
Waarom is het belangrijk om bedacht te zijn op symptomen van de bijwerkingen van 

ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol)? 

Het is belangrijk dat alle bijwerkingen in verband met je behandeling vroeg worden 

herkend. Hierdoor zal je dokter ze snel kunnen behandelen om zo te voorkomen dat de 

symptomen van deze bijwerkingen erger worden. Als de bijwerkingen aanzienlijk zijn, dient 

je dokter te overwegen om de dosis ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) aan te passen. 

 

Wat zijn de bijwerkingen waarop ik bedacht moet zijn?  
 

• Gewichtstoename: 

Er is gewichtstoename gemeld onder patiënten aan wie ARIPIPRAZOLE EG 

(aripiprazol) voorgeschreven was. In een klinisch onderzoek nam bij jongeren vanaf 13 

jaar die 12 weken lang met ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) behandeld werden, hun 

gewicht toe met 2,4 kg, tegenover 0,2 kg bij patiënten die placebo kregen. 

 

Als deel van je behandelingsplan moet je dokter je gewicht controleren en eventuele 

gewichtstoename vergelijken met de toename die verwacht wordt bij normale groei.  

 

• Extrapiramidale symptomen: 
Extrapiramidale symptomen worden gekenmerkt door stijfheid van de spieren, 

onvrijwillige bewegingen, beven, tics, ... Deze symptomen werden waargenomen bij 

9,1% van de jongeren vanaf 13 jaar met bipolaire I stoornis die ARIPIPRAZOLE EG 

(aripiprazol) 10 mg in klinische onderzoeken kregen toegediend.  

 

Het risico van jongeren vanaf 13 jaar met bipolaire I stoornis die extrapiramidale 

symptomen ondervinden neemt toe bij hogere doses ARIPIPRAZOLE EG 

(aripiprazol), dus neem ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) altijd precies in zoals je 

dokter je heeft verteld. 
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• Vermoeidheid en slaperigheid: 
Van de jongeren vanaf 13 jaar die ingeschreven waren in een klinisch onderzoek 

waarin het gebruik van ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) voor behandeling van 

bipolaire I stoornis onderzocht werd, vertoonde 11,8% tekenen van vermoeidheid of 

moeheid en 23,0% slaperigheid of sufheid tijdens de behandeling. Daarom raden we 

aan dat je niet autorijdt en geen gereedschap of machines gebruikt totdat je weet wat 

de invloed van ARIPIPRAZOLE EG (aripiprazol) op jouw reactievermogen is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De volledige informatie is beschikbaar in de integrale versie 

van de bijgevoegde bijsluiter. 
 

 


