
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage I 

Wetenschappelijke conclusies en redenen voor de wijziging van de voorwaarden van de 
vergunning(en) voor het in de handel brengen 

 

 



Wetenschappelijke conclusies  

Rekening houdend met het beoordelingsrapport van het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking (PRAC) over de periodieke veiligheidsupdate(s) (PSUR(’s)) voor flubendazol, 
heeft de CMD(h) de volgende wetenschappelijke conclusies getrokken:  

Gezien de beoordeelde gegevens over het gebruik van flubendazol met betrekking tot zwangerschap 
en borstvoeding en ook gezien het feit dat er ook afwijkingen of gevallen van misvorming van de 
foetus werden gemeld voor andere benzimidazol-anthelmintica zoals alebendazol, dat gecontra-
indiceerd is tijdens de zwangerschap, en mebendazol, was het PRAC van mening dat het risico op 
afwijkingen of misvormingen van de foetus niet kan worden uitgesloten en concludeerde het dat deze 
informatie moet worden opgenomen in rubriek 4.6 van de samenvatting van de productkenmerken 
(SPC) van geneesmiddelen die flubendazol bevatten. Daarnaast was het PRAC van oordeel dat de 
opmerking “ervaring bij mensen wijst niet op een toename van het risico op misvormingen” die is 
opgenomen in rubriek 4.6 van de SPC, niet gerechtvaardigd is en dat deze derhalve dient te worden 
herzien om weer te geven dat er beperkte gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van flubendazol 
bij zwangere vrouwen. De bijsluiter wordt dienovereenkomstig bijgewerkt. 

De CMD(h) stemt in met de door het PRAC getrokken wetenschappelijke conclusies. 

Redenen voor de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de vergunning(en) voor het 
in de handel brengen  

Op basis van de wetenschappelijke conclusies voor flubendazol is de CMD(h) van mening dat de baten-
risicoverhouding van het (de) geneesmiddel(en) dat (die) flubendazol bevat(ten) ongewijzigd blijft op 
voorwaarde dat de voorgestelde wijzigingen in de productinformatie worden aangebracht. 

De CMD(h) is van mening dat de vergunning(en) voor het in de handel brengen van producten die 
binnen het toepassingsgebied van deze enkelvoudige PSUR-beoordeling vallen, dient (dienen) te 
worden gewijzigd. Voor zover bijkomende geneesmiddelen die flubendazol bevatten op dit moment in 
de EU zijn goedgekeurd of aan toekomstige goedkeuringsprocedures in de EU onderhevig zijn, 
adviseert de CMD(h) de betreffende vergunningen voor het in de handel brengen dienovereenkomstig 
te wijzigen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage II 

Wijzigingen in de productinformatie van het (de) nationaal geregistreerde 
geneesmiddel(en) 

 

  



 

Wijzigingen die opgenomen dienen te worden in de relevante rubrieken van de 
productinformatie (nieuwe tekst onderstreept en vetgedrukt, verwijderde tekst doorgehaald) 
 
 
Samenvatting van de productkenmerken 
 

• Rubriek 4.6 

[De hierna volgende tekst dient als volgt te worden herzien] 

Flubendazol werd in enkele onderzoeken met ratten in verband gebracht met embryotoxische en 
teratogene activiteit. Dergelijke bevindingen werden niet gemeld in teratologische onderzoeken met 
konijnen of muizen. 

Ervaring bij mensen wijst niet op een toename van het risico op misvormingen. Er zijn beperkte 
gegevens over het gebruik van flubendazol bij zwangere vrouwen. Desalniettemin is het beter 
het gebruik van dit geneesmiddel te vermijden bij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen 
worden. Flubendazol wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij 
vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen. 

 
 
Bijsluiter 
 

• Rubriek 4 

[De hierna volgende tekst dient als volgt te worden herzien] 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding of bent u 
een vrouw in de vruchtbare leeftijd? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt. Flubendazol mag alleen op voorschrift van een arts worden toegediend aan 
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage III 

Tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling 



Tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling 

 

Vaststelling van de CMD(h)-aanbeveling: 

 

Oktober 2017, bijeenkomst van de CMD(h) 

 

Overdracht van de vertalingen van de bijlagen 
bij de aanbeveling aan de nationale bevoegde 
instanties: 

25 november 2017 

 

Tenuitvoerlegging van de aanbeveling door de 
lidstaten (indiening van de wijziging door de 
houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen): 

24 januari 2018 
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