
 

 

 

 

 

 

Bijlage III 

Amendementen in relevante rubrieken van de samenvatting van de 
productkenmerken en bijsluiters 

 

 

Opmerking:  

 
Deze samenvatting van de productkenmerken, etikettering en bijsluiter zijn het resultaat van de 
Referral procedure.  

De productinformatie kan vervolgens aangepast worden door de bevoegde instanties in de lidstaten, in 
overleg met de referentielidstaat, indien van toepassing, overeenkomstig de procedures zoals 
vastgelegd in Hoofdstuk 4 van Titel III van Richtlijn 2001/83/EG. 

 
 

 

 



A. Orale geneesmiddelpreparaten en zetpillen 

 

[Bij alle orale preparaten en zetpillen (zie Bijlage I) dienen de obstetrische indicaties verwijderd te 
worden uit de productinformatie. 

Bovendien dient elke verwijzing naar obstetrische indicaties in alle andere rubrieken van de 
productinformatie, bijvoorbeeld rubriek 4.2 “Dosering en wijze van toediening” van de samenvatting 
van productkenmerken alsook elke verwijzing naar de obstetrische indicaties in de bijsluiter te worden 
verwijderd.]  

 



B. Parenterale geneesmiddelen voor obstetrische indicaties 

[De bestaande productinformatie dient aangepast te worden (invoegen, vervangen of verwijderen van 
de tekst indien noodzakelijk) teneinde de overeengekomen bewoording weer te geven zoals hieronder 
weergegeven] 
 

 

I. Samenvatting van de productkenmerken 

4.1 Therapeutische indicaties 
 
[De momenteel toegelaten obstetrische indicaties moeten weggehaald worden en vervangen worden 
door het volgende:] 
 
Voor de kortetermijnbehandeling van ongecompliceerde voortijdige weeën  
Voor het remmen van weeën bij patiënten die tussen 22 en 37 weken zwanger zijn en geen medische 
of obstetrische contra-indicatie voor tocolytische therapie hebben. 
 
[De volgende obstetrische indicaties alleen behouden waar momenteel goedgekeurd]  
 
Uitwendig draaien tot achterhoofdsligging [alleen behouden waar momenteel goedgekeurd] 
 
Gebruik in noodgevallen in gespecificeerde omstandigheden [alleen behouden waar momenteel 
goedgekeurd] 
Go to top of the page  

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
[De onderstaande bewoording dient aan deze rubriek te worden toegevoegd] 
 
[…] 
 
Bij de kortetermijnbehandeling van ongecompliceerde voortijdige weeën.  
 
Behandeling met <fantasienaam> mag uitsluitend worden gestart door verloskundigen/artsen die 
ervaren zijn in het gebruik van tocolytische middelen. De behandeling moet worden uitgevoerd in 
instellingen die toereikend zijn uitgerust voor doorlopende bewaking van de gezondheid van de moeder 
en de foetus.  
 
De behandeling mag niet langer dan 48 uur duren, aangezien uit gegevens blijkt dat uitstel van de 
bevalling met maximaal 48 uur het belangrijkste effect is van tocolytische therapie. Er is geen 
statistisch significant effect op perinatale sterfte of morbiditeit waargenomen in gerandomiseerde, 
gecontroleerde onderzoeken. Dit kortdurende uitstel kan worden benut voor het nemen van andere 
maatregelen waarvan bekend is dat ze de perinatale gezondheid verbeteren.  
 
<Fantasienaam> moet zo vroeg mogelijk na de diagnose van voortijdige weeën worden toegediend, 
maar nadat is vastgesteld dat er bij de patiënt geen sprake is van eventuele contra-indicaties voor 
gebruik van <INN SABA> (zie rubriek 4.3). Dit moet onder andere een passende beoordeling inhouden 
van de cardiovasculaire toestand van de patiënt met toezicht op de hartlongfunctie en ECG-bewaking 
gedurende de gehele behandeling (zie rubriek 4.4). 
 
[Details over de dosering en infusiesnelheid moeten worden afgestemd op de bijzonderheden voor 
afzonderlijke geneesmiddelstoffen, d.w.z. behouden zoals het nu is per product, alle verwijzingen naar 
doorlopende behandeling met orale onderhoudstherapie moeten worden verwijderd.] 
 
Speciale waarschuwingen voor infusie: de dosis moet individueel worden getitreerd in verband met 
onderdrukking van weeën, verhoging van de polsfrequentie en wijzigingen in de bloeddruk, hetgeen 
beperkende factoren zijn. Deze parameters moeten tijdens de behandeling nauwkeurig worden 
bewaakt. De maximale maternale hartfrequentie van 120 slagen/min mag niet worden overschreden.  
 
Zorgvuldige controle van de vochttoestand is van essentieel belang om het risico op longoedeem bij de 
moeder te vermijden (zie rubriek 4.4). Het vloeistofvolume waarin het geneesmiddel wordt toegediend, 
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moet derhalve tot een minimum worden beperkt. Er moet een apparaat voor gecontroleerde infusie 
worden gebruikt, bij voorkeur een spuitpomp. 
 
[…] 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
[De onderstaande bewoording dient aan deze rubriek te worden toegevoegd] 
 
[…] 
 
<fantasienaam> is gecontra-indiceerd onder de volgende omstandigheden:  

- een aandoening bij een zwangerschapsduur < 22 weken 

- als tocolytisch middel bij patiënten met een bestaande ischemische hartaandoening of bij 
patiënten met significante risicofactoren voor een ischemische hartaandoening  

- dreigende miskraam tijdens het 1e en 2e trimester 

- aandoeningen van de moeder of foetus waarbij voortzetting van de zwangerschap een gevaar 
oplevert, zoals ernstige toxemie, intra-uteriene infectie, vaginale bloeding veroorzaakt door 
placenta praevia, eclampsie of ernstige pre-eclampsie, placentaloslating of 
navelstrengcompressie 

- afsterven van de foetus in utero, bekende dodelijke aangeboren of dodelijke chromosomale 
misvorming. 

<Fantasienaam> is ook gecontra-indiceerd bij bestaande aandoeningen waarbij een bètamimeticum 
een nadelig effect zou hebben, zoals pulmonale hypertensie en hartaandoeningen, zoals hypertrofische 
obstructieve cardiomyopathie of enige soort van obstructie in het uitstroomkanaal van het 
linkerventrikel, bijvoorbeeld vernauwing van de aorta. 
 
[…] 

 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
[De onderstaande bewoording dient aan deze rubriek te worden toegevoegd] 
 
[…] 
 
Tocolyse  
Elke beslissing om therapie met <fantasienaam> te starten, moet worden genomen na zorgvuldige 
overweging van de risico's en voordelen van de behandeling.  
 
De behandeling mag alleen worden uitgevoerd in instellingen die toereikend zijn uitgerust voor 
doorlopende bewaking van de gezondheid van de moeder en de foetus. Tocolyse met bèta-agonisten 
wordt niet aanbevolen bij gebroken vliezen of cervixdilatatie van meer dan 4 cm. 
 
<Fantasienaam> moet behoedzaam worden gebruikt bij tocolyse en controle van de cardiorespiratoire 
functie en ECG-bewaking moeten gedurende de gehele behandeling worden uitgevoerd.  
 
De volgende bewakingsmeetpunten moeten doorlopend worden gecontroleerd bij de moeder en, waar 
mogelijk/toepasselijk bij de foetus:  

- bloeddruk en hartfrequentie  
- ECG  
- elektrolyten- en vochtbalans – voor controle op longoedeem 
- glucose- en lactaatspiegels – met name bij diabetici 
- kaliumspiegels – bèta-agonisten worden in verband gebracht met een daling in serumkalium, 

waardoor het risico op hartritmestoornissen wordt verhoogd (zie rubriek 4.5) 
 

De behandeling moet worden beëindigd als zich verschijnselen voordoen van myocardischemie (zoals 
pijn op de borst of ECG-wijzigingen).  

 



<Fantasienaam> mag niet worden gebruikt als tocolytisch middel bij patiënten met significante 
risicofactoren voor, of een vermoeden van een bestaande hartaandoening (bijvoorbeeld hartaritmie, 
hartfalen of ziekte van de hartkleppen; zie rubriek 4.3). Als zich voortijdige weeën voordoen bij een 
patiënt met een bekende of vermoedelijke hartaandoening, moet een cardiologische ervaren arts de 
geschiktheid van de behandeling beoordelen voorafgaand aan intraveneuze infusie van 
<fantasienaam>. 

 
Longoedeem 
 
Aangezien melding is gemaakt van longoedeem en myocardischemie bij de moeder tijdens of na afloop 
van de behandeling van voortijdige weeën met bèta-agonisten, moet zorgvuldig worden gelet op de 
vochtbalans en cardiorespiratoire functie. Patiënten met predisponerende factoren, zoals meerdere 
zwangerschappen, hypervolemie, maternale infectie en pre-eclampsie, kunnen een verhoogd risico 
lopen op ontwikkeling van longoedeem. Het risico op hypervolemie wordt beperkt door toediening met 
een spuitpomp in plaats van intraveneuze infusie. Als zich verschijnselen van longoedeem of 
myocardischemie voordoen, moet worden overwogen om de behandeling te beëindigen (zie rubriek 4.2 
en 4.8).  
 
Bloeddruk en hartfrequentie 
 
Infusie van bèta-agonisten gaat doorgaans gepaard met een verhoging van de maternale 
hartfrequentie met 20 tot 50 slagen per minuut. De maternale polsfrequentie moet worden bewaakt en 
per geval moet worden nagegaan of dergelijke verhogingen door middel van dosisreductie of het 
staken van het geneesmiddel onder controle moeten worden gebracht. Over het algemeen mag de 
maternale polsfrequentie niet hoger zijn dan een constante frequentie van 120 slagen per minuut. 
De maternale bloeddruk kan tijdens de infusie enigszins dalen; dit effect is groter op de diastolische 
dan op de systolische druk. Dalingen van de diastolische druk liggen doorgaans tussen 10 en 20 mmHg. 
Het effect van infusie op de hartfrequentie van de foetus is minder uitgesproken, maar verhogingen 
met maximaal 20 slagen per minuut kunnen zich voordoen.  
Om het risico op hypotensie in verband met tocolytische therapie te verminderen, moet er met name 
op worden gelet dat compressie van de vena cava wordt voorkomen door de patiënt gedurende de 
infusie in de linker of rechter laterale positie te plaatsen. 
 
Diabetes 
 
Toediening van bèta-agonisten wordt in verband gebracht met een stijging van bloedglucose. Daarom 
moeten bloedglucose- en lactaatspiegels worden bewaakt bij moeders met diabetes en moet de 
diabetesbehandeling tijdens tocolyse worden aangepast aan de behoeften van de moeder met diabetes 
(zie rubriek 4.5). 
 
Hyperthyreoïdie 
 
<Fantasienaam> dient alleen behoedzaam te worden toegediend aan patiënten met thyreotoxicose na 
zorgvuldige inschatting van de voordelen en risico's van de behandeling. 
 
[…] 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
[De onderstaande bewoording dient aan deze rubriek te worden toegevoegd] 
 
[…] 

 
Gehalogeneerde anesthetica 
 
Door het extra bloeddrukverlagende effect is er sprake van verhoogde uteriene inertie met risico op 
bloeding; bovendien is melding gemaakt van ernstige ventrikelritmestoornissen vanwege verhoogde 
hartreactiviteit bij interactie met gehalogeneerde anesthetica. De behandeling moet, wanneer mogelijk, 
ten minste 6 uur voordat geplande verdoving met gehalogeneerde anesthetica plaatsvindt, worden 
beëindigd. 
 
Corticosteroïden 
 

 



Systemische corticosteroïden worden frequent gegeven bij voortijdige weeën om de foetale 
longontwikkeling te versterken. Er is melding gemaakt van longoedeem bij vrouwen die gelijktijdig 
bèta-agonisten en corticosteroïden toegediend kregen.  
Van corticosteroïden is bekend dat ze de bloedglucosespiegel verhogen en het gehalte aan 
serumkalium kunnen uitputten. Daarom moet gelijktijdige toediening behoedzaam worden uitgevoerd 
met doorlopende patiëntbewaking, vanwege het verhoogde risico op hyperglykemie en hypokaliëmie 
(zie rubriek 4.4).  
 
Antidiabetica 
 
De toediening van bèta-agonisten wordt in verband gebracht met een stijging van bloedglucose, 
hetgeen kan worden gezien als afzwakking van de diabetestherapie; daarom moet individuele 
diabetestherapie wellicht worden aangepast (zie rubriek 4.4). 
 
Kaliumverlagende middelen 
 
Door het hypokaliëmische effect van bèta-agonisten moet gelijktijdige toediening van 
serumkaliumverlagende middelen waarvan bekend is dat ze leiden tot verergering van het risico op 
hypokaliëmie, zoals diuretica, digoxine, methylxanthines en corticosteroïden, behoedzaam worden 
uitgevoerd na zorgvuldige inschatting van de voordelen en risico's, met name wat betreft het 
verhoogde risico op hartritmestoornissen als gevolg van hypokaliëmie (zie rubriek 4.4).  
 
[…] 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
[De onderstaande bewoording dient aan deze rubriek te worden toegevoegd] 
 
[…] 
 
De meest voorkomende bijwerkingen van <fantasienaam> hangen samen met de bètamimetische 
farmacologische activiteit en kunnen worden beperkt of vermeden door nauwgezette bewaking van 
hemodynamische parameters, zoals bloeddruk en hartfrequentie, en een geschikte bijstelling van de 
dosis. Deze effecten verdwijnen normaliter nadat zodra de therapie is beëindigd. 
 
Hartaandoeningen 
Zeer vaak: *Tachycardie. 
Vaak: *Palpitaties, *afname van diastolische druk 
Zelden: *Hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren, myocardischemie (zie rubriek 4.4) 
  
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Vaak:  *Hypokaliëmie 
Zelden:  *Hyperglykemie 
 
Bloedvataandoeningen 
Vaak:   *Hypotensie (zie rubriek 4.4) 
Zelden:  *Perifere vasodilatatie 
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Soms:  *Longoedeem 
 
* Deze bijwerkingen zijn gemeld in verband met het gebruik van kortwerkende bèta-agonisten 
bij obstetrische indicaties en worden gezien als klasse-effect (zie rubriek 4.4)  
 
[…] 

 



II. Bijsluiter 

 
 
Rubriek 1. 
 
Wat is <fantasienaam> en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
 
[Deze rubriek moet de huidige tekst over indicaties in de verloskunde vervangen en zal als volgt 
moeten worden:] 
 

• <Fantasienaam> wordt <ook> gebruikt bij vrouwen die onverwachts voortijdige weeën 
hebben gekregen tussen de 22e en 37e week van de zwangerschap, om te zorgen voor een kort 
uitstel van een te vroege bevalling. U krijgt <fantasienaam> maximaal 48 uur. Dit geeft uw 
arts of verloskundige tijd om extra maatregelen te nemen die de gezondheid van uw baby 
zullen verbeteren.  

 
Rubriek 2. 
 
[De onderstaande bewoording dient aan de relevante rubrieken te worden toegevoegd] 
 
[…] 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
- U bent minder dan 22 weken zwanger  
- U lijdt aan of u heeft een bekend risico op het ontwikkelen van een ischemische hartziekte 

(ziekte die gekenmerkt wordt door een verminderde bloedtoevoer naar uw hartspier; dit 
veroorzaakt symptomen zoals pijn op de borst (hartbeklemming)) 

- U heeft ooit een miskraam gehad in de eerste 2 trimesters van uw zwangerschap.  
- U bent zwanger en u of uw baby heeft bepaalde aandoeningen waardoor verlenging van uw 

zwangerschap gevaarlijk kan zijn (zoals ernstige hoge bloeddruk, een infectie aan de 
baarmoeder, bloedingen, de placenta blokkeert het geboortekanaal of laat los, of uw baby is in 
de baarmoeder overleden).  

- U lijdt aan een hartziekte met hartkloppingen (bijvoorbeeld een hartklep stoornis) of een lang 
bestaande longziekte (bijvoorbeeld chronische bronchitis, emfyseem), wat een verhoging van de 
bloeddruk in uw longen (pulmonale hypertensie) veroorzaakt.  

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
 
Het is belangrijk dat u overlegt met uw arts of verpleegkundige voordat u de injectie krijgt als:  
- u problemen heeft gehad met uw zwangerschap 
- tijdens de zwangerschap uw vliezen zijn gebroken 
- u te veel vocht in de longen heeft wat benauwdheid veroorzaakt (pulmonaal oedeem) 
- u hoge bloeddruk heeft 
- u diabetes heeft. Indien dit zo is, dan kan het nodig zijn aanvullende bloedsuikertesten te doen 

wanneer u <fantasienaam> krijgt 
- u een overactieve schildklier heeft 
- u een geschiedenis heeft van hartziekte met de kenmerken van benauwdheid, hartkloppingen of 

pijn op de borst (zie Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?). 
 
Uw arts zal uw hart en uw ongeboren kind controleren. Ook is het mogelijk dat uw arts bloedtesten 
uitvoert om veranderingen in uw bloed te controleren (zie rubriek 3). 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
 
Gebruikt u naast <fantasienaam> nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel 
dat dan uw arts, verpleegkundige of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept 
kunt krijgen en voor kruidengeneesmiddelen. <Fantasienaam> kan de werking van bepaalde 

 



geneesmiddelen beïnvloeden, en bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van <fantasienaam> 
beïnvloeden.  
Vertel het in het bijzonder aan uw arts, verpleegkundige of apotheker als u het volgende gebruikt: 
 
- geneesmiddelen voor een onregelmatige of snelle hartslag (zoals digoxine) 
- andere bètablokkers (zoals atenolol of propranolol), inclusief oogdruppels (zoals timolol) 
- xanthinehoudende geneesmiddelen (zoals theofylline of aminofylline) 
- steroïde geneesmiddelen (zoals prednisolon) 
- plastabletten, ook bekend als diuretica (zoals frusemide) 
- geneesmiddelen voor diabetes om uw bloedsuiker te verlagen (zoals insuline, metformine of 

glibenclamide). 
 
Als het gepland is dat u een operatie krijgt met algehele narcose, dan zal uw arts de toediening van 
<fantasienaam> indien mogelijk 6 uur voorafgaand aan de operatie stoppen, om u te beschermen 
tegen bijwerkingen (bijvoorbeeld onregelmatige hartslag of bloedingen van uw baarmoeder).  
 
Rubriek 3. 
 
[De onderstaande bewoording dient aan de relevante rubrieken te worden toegevoegd] 
 
[…] 
 
Hoe gebruikt u dit middel? 
 
Het zal nooit van u verwacht worden dat u dit geneesmiddel aan uzelf geeft. Het zal altijd gegeven 
worden door een persoon die gekwalificeerd is om dit te doen na zorgvuldige afweging van de balans 
van de voordelen van <fantasienaam> voor uw baby en de mogelijke ongunstige effecten die de 
behandeling voor u kan hebben.   
 
Voor tijdelijk uitstel bij voortijdige weeën  
 
U zult <fantasienaam> toegediend krijgen door een arts en daar waar de mogelijkheden beschikbaar 
zijn om uw gezondheid en die van uw baby continu te controleren gedurende de gehele toediening.  
 
De volgende maatregelen zullen genomen worden waar noodzakelijk: 
 

• Bloeddruk en hartslag. Uw arts zal overwegen uw dosering van <fantasienaam> te verlagen of 
de toediening te stoppen als uw hart boven de 120 slagen per minuut komt.  

• Elektrocardiografie (ECG, elektrische activiteit van uw hart). Vertel het uw arts direct als u 
pijn op de borst krijgt tijdens de behandeling. Als er veranderingen in het ECG zijn en u 
pijn op de borst heeft, zal uw arts de toediening van <fantasienaam> stoppen. 

• Balans van water en zouten in uw lichaam. Vertel het uw arts direct als u moet hoesten of 
kortademig wordt tijdens de behandeling. Als er verschijnselen zijn van vochtophoping in 
uw longen (ook bekend als pulmonaal oedeem) (bijv. hoesten of kortademigheid), kan uw arts 
de toediening van <fantasienaam> stoppen. 

• Bloedsuikergehalte en het ontstaan van een lage pH in het lichaam met ophoping van lactaat in 
uw bloed (bekend als lactaatacidose) 

• Bloedkaliumgehaltes (lage kaliumgehaltes gaan gepaard met een risico op onregelmatige 
hartslag) 

 
 
Rubriek 4. 
 
[De onderstaande bewoording dient aan de relevante rubrieken te worden toegevoegd] 
 
[…] 
 
Mogelijke bijwerkingen 
Belangrijke bijwerkingen waar u op moet letten bij behandeling bij voortijdige weeën:  
 
Zelden (komt voor bij minder dan 1 op 1000 mensen) 
Pijn op de borst (als gevolg van hartproblemen, zoals beklemd gevoel op de borst). Mocht dit bij u 
gebeuren, vertel dit dan onmiddellijk uw arts of verpleegkundige.  
 

 



De volgende bijwerkingen zijn ook gezien bij alle bèta-agonisten, zoals <fantasienaam> die gebruikt 
worden bij uitstel bij voortijdige weeën.  
 
Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen) 
- Snelle hartslag 
 
Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen) 
- Dreunende hartslag (hartkloppingen)  
- Lage bloeddruk, dit kan licht in het hoofd voelen of duizeligheid veroorzaken  
- Lage kaliumgehaltes in uw bloed, dit kan spierzwakte, dorst of “slapende” ledematen 

veroorzaken 
 
Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen) 
- Vochtophoping in de longen (pulmonaal oedeem), dit kan moeilijkheden bij het ademen 

veroorzaken 
 
Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen) 
- Ongebruikelijke of onregelmatige hartslag 
- Hoog gehalte van suiker (glucose) en/of melkzuur in uw bloed  
- Blozen (rood worden) van het gezicht 
 

 


