
	  
	  
	  

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
gesteld aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml oplossing voor injectie. Het 
verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 
doeltreffend gebruik van Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml 
oplossing voor injectie te waarborgen (RMA versie 07/2015) 

 
 

 
 

Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml oplossing voor injectie 
 

 
 
 

Brochure voor gezondheidszorgbeoefenaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees 
aandachtig de SKP vooraleer Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml oplossing 
voor injectie voor te schrijven en/of te gebruiken. 
 
 
De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de 
website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):  
 
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars. Deze 
bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml oplossing voor 
injectie te waarborgen en moeten de volgende belangrijke onderdelen 
bevatten: 
 
 

- een brief voor gezondheidszorgbeoefenaars 
- een informatiebrochure 

 
 
Dit educatieve materiaal moet de essentiële informatie bevatten die noodzakelijk is 
voor een veilig gebruik van de ampullen nicardipine IV in de goedgekeurde 
indicaties, inclusief gedetailleerde informatie over de juiste wijze van toediening van 
het geneesmiddel om de volgende risico’s te vermijden of te beperken: 

- reacties op de injectieplaats; 
- gebruik buiten indicatie als tocolyticum tijdens de zwangerschap; 
- risico op longoedeem of een excessieve daling van de bloeddruk wanneer het 

geneesmiddel gelijktijdig met magnesiumsulfaat wordt toegediend; 
- controle van de toediening van het geneesmiddel met behulp van een 

elektronisch injectieapparaat of een volumetrische pomp om het risico op 
ernstige hypotensie en de risico’s verbonden aan eventuele disfuncties van 
het injectiesysteem te vermijden. 

 
 
 
Indicaties 
 
1. Nicardipine via intraveneuze weg is geïndiceerd voor de behandeling van acute 

levensbedreigende hypertensie, met name als er sprake is van : 
• Maligne arteriële hypertensie/Hypertensieve encefalopathie 

 
• Aortadissectie, wanneer een kortwerkende bètablokker therapie niet geschikt 

is, of in combinatie met een bètablokker wanneer bètablokkade alleen niet 
effectief is 

 
• Ernstige pre-eclampsie, wanneer andere intraveneuze antihypertensiva niet 

aanbevolen worden of gecontra-indiceerd zijn 
 
 
 
 



2. Nicardipine is tevens geïndiceerd voor de behandeling van postoperatieve 
hypertensie. 

 
Nicardipine werd in bepaalde landen van de Europese Unie ook gebruikt om 
gecontroleerde hypotensie te bereiken tijdens anesthesie, om de hypertensie te 
controleren die optreedt tijdens een chirurgische interventie en voor de behandeling 
van acute ernstige hypertensie met begeleidende linkerventrikeldecompensatie en 
longoedeem. Deze indicaties worden niet meer aanbevolen, omdat de beschikbare 
gegevens onvoldoende zijn om het gebruik bij deze aandoeningen te ondersteunen. 
Het gebruik van intraveneus nicardipine als tocolyticum tijdens de 
zwangerschap wordt ook niet meer aanbevolen.  
 
 
 
Wijze van toediening 
 
Nicardipine dient uitsluitend te worden toegediend als continue intraveneuze infusie 
door specialisten in een goed gecontroleerde omgeving, zoals ziekenhuizen en 
intensive care units, waarbij de bloeddruk continu wordt bewaakt. De bloeddruk en 
hartslag dienen tijdens de infusie ten minste om de 5 minuten te worden 
gecontroleerd, en dan totdat de vitale functies stabiel zijn, maar tot minstens 12 uur 
na beëindiging van de toediening van nicardipine.  
 
De toedieningssnelheid moet nauwgezet gecontroleerd worden met behulp van een 
elektronisch injectieapparaat of een volumetrische pomp, om het risico op ernstige 
hypotensie te vermijden. Bij volwassenen moet de behandeling gestart worden met 
een continue toediening van nicardipine met een snelheid van 3-5 mg/u. De snelheid 
kan nadien worden verhoogd, maar mag niet hoger zijn dan 15 mg/u. Wanneer de 
doelbloeddruk bereikt is, dient de dosis progressief te worden verlaagd. Nicardipine 
moet met voorzichtigheid en in lagere dosissen worden gebruikt in bepaalde 
patiëntenpopulaties, met name bij patiënten met lever- of nierproblemen en bij 
kinderen. 
 
Het antihypertensieve effect zal afhangen van de toegediende dosis. De dosering 
voor het bereiken van de gewenste bloeddruk kan variëren in functie van de 
doelbloeddruk, de respons van de patiënt, de leeftijd en de algemene toestand van 
de patiënt. 
 
Reacties op de infusieplaats kunnen voorkomen, in het bijzonder bij langdurige 
toediening en in perifere venen. Het wordt aanbevolen om de infusieplaats te 
veranderen in geval van vermoeden van irritatie ter hoogte van de injectieplaats. Het 
gebruik van een centrale veneuze lijn of een meer verdunde oplossing kan het risico 
op het optreden van reacties op de injectieplaats verminderen. 
 
Omwille van het risico op longoedeem of een excessieve daling van de bloeddruk, 
moeten voorzorgen genomen worden in geval van gelijktijdige toediening van 
magnesiumsulfaat. 

 
 



Melden van bijwerkingen  
 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met 
het gebruik van Nicardipine Aguettant 10 mg/ 10 ml oplossing voor injectie 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 
02/524 80 01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
 
 
Communicatie en informatie  
 
Voor vragen of aanvullende informatie, gelieve contact op te nemen met 

AGUETTANT SA NV  - Araucarialaan 34 - 1020 Brussel  
Tel : + 32 (0)2 268 66 02  - Fax: + 32 (0)2 268 17 89    
E-mail : aguettant@aguettant.be 

 
Nieuw adres vanaf 20 oktober 2015 : 
 AGUETTANT SA NV   

Buro&Design Center 
Esplanade 1 , PB 61 -1020 Brussel 

 
	  
	  
	  


