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Betreft: 
Communicatie bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars om hen te herinneren aan 
belangrijke informatie waarmee rekening dient te worden gehouden bij het voorschrijven/
afleveren van Bupropion Sandoz tabletten met gereguleerde afgifte. 

Geachte Dokter, Geachte Apotheker,

Alvorens Bupropion Sandoz voor te schrijven/af te leveren aan een patiënt, gelieve aandachtig 
de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van het geneesmiddel Bupropion 
Sandoz 150 mg en 300 mg tabletten met gereguleerde afgifte te lezen. 

Indien u van plan bent Bupropion Sandoz voor te schrijven/af te leveren, gelieve er rekening mee 
te houden dat er verschillende bupropion tabletformulaties op de markt zijn, waaronder andere 
tabletten met gereguleerde afgifte en tabletten met verlengde afgifte. Gelieve de patiënt te 
informeren om medicatiefouten te voorkomen.

De verschillende bupropion tabletformulaties hebben verschillende doseringsschema’s en 
indicaties: de tabletten met gereguleerde afgifte zijn aangewezen voor de behandeling van 
majeure depressie-episodes, terwijl de tabletten met verlengde afgifte bestemd zijn als een 
hulpmiddel bij het stoppen met roken (zie tabel 1).

De bupropion tabletformulaties bevatten hetzelfde actieve bestanddeel (bupropionhydrochloride) 
en mogen niet tegelijk worden gebruikt.

Therapeutische indicatie en posologie van Bupropion Sandoz 150 mg en 300 mg tabletten met 
gereguleerde afgifte.
Bupropion Sandoz 150 mg en 300 mg tabletten met gereguleerde afgifte zijn aangewezen voor de 
behandeling van majeure depressie-episodes.

Bupropion Sandoz moet in zijn geheel ingeslikt worden. De tabletten mogen niet doorgebroken of 
geplet worden of er mag niet op gekauwd worden omdat dit aanleiding geeft tot een hoger risico op 
bijwerkingen, waaronder convulsies.

Bupropion Sandoz tabletten kunnen ingenomen worden met of zonder voedsel.

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel Bupropion Sandoz. Het verplicht plan voor risicobeperking 
in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 
doeltreffend gebruik van Bupropion Sandoz te waarborgen (RMA versie 09/2017).
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De aanbevolen aanvangsdosis bij volwassenen bedraagt 150 mg, éénmaal daags. Er werd in 
klinische studies geen optimale dosis aangetoond. Indien na 4 weken behandeling met 150 mg geen 
verbetering wordt waargenomen, mag de dosis worden verhoogd tot 300 mg, éénmaal daags. Er 
moet een tussentijd van minstens 24 uren zijn tussen twee opeenvolgende dosissen. De maximale 
dosis mag niet overschreden worden.

Bupropion begint te werken 14 dagen na het starten van de behandeling. Het is mogelijk dat het 
volledige antidepressieve effect van Bupropion Sandoz pas merkbaar wordt na verschillende weken 
behandeling.

Patiënten met een depressie moeten voldoende lang – gedurende minstens 6 maanden – worden 
behandeld om te garanderen dat ze symptoomvrij zijn. 

Slapeloosheid is een zeer vaak voorkomende bijwerking en is vaak van voorbijgaande aard. De 
slapeloosheid kan verminderd worden door de tabletten niet in te nemen bij het slapengaan (op 
voorwaarde dat er minstens 24 uur tussentijd is tussen de opeenvolgende dosissen). 
Bupropion Sandoz is niet aangewezen voor gebruik bij kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar. 
De veiligheid en doeltreffendheid van Bupropion Sandoz werd niet aangetoond bij patiënten jonger 
dan 18 jaar.

De doeltreffendheid bij ouderen werd dubbelzinnig aangetoond. In een klinische studie volgden 
ouderen hetzelfde doseerschema als volwassenen. Grotere gevoeligheid bij bepaalde ouderen kan 
niet uitgesloten worden.

Bupropion Sandoz moet met omzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met leverinsufficiëntie. 
Omwille van de toegenomen variabiliteit van de farmacokinetiek bij patiënten met lichte tot matige 
leverinsufficiëntie, bedraagt de aanbevolen dosis voor deze patiënten 150 mg éénmaal daags.

De aanbevolen dosis bij patiënten met nierinsufficiëntie is 150 mg éénmaal daags, aangezien 
bupropion en zijn actieve metabolieten zich bij dergelijke patiënten meer dan gebruikelijk kunnen 
opstapelen.

Ofschoon geen reacties bij stopzetting (bepaald als spontaan gemelde voorvallen, eerder dan 
op scoreschalen) werden waargenomen in klinische studies met bupropionhydrochlorie, kan 
een uitsluipperiode overwogen worden. Bupropion is een selectieve remmer van de neuronale 
heropname van catecholamines. Een rebound effect of reacties door stopzetting kunnen dus niet 
uitgesloten worden.

Verschillen in indicatie en posologie tussen de verschillende bupropion tabletformulaties

Tabel 1: Vergelijking van indicatie en posologie van de verschillende bupropion tabletformulaties, voor 
de geneesmiddelen, momenteel gecommercialiseerd in België.

Tabletten met gereguleerde afgifte Tabletten met verlengde afgifte

Bupropion Sandoz 
150 mg en 300 mg

Wellbutrin XR
150 mg en 300 mg

Zyban
150 mg

INDICATIE

Aangewezen voor de behandeling van majeure 
depressie-episodes

Bestemd als een hulpmiddel bij het stoppen 
met roken in combinatie met ondersteuning 
van de motivatie om te stoppen met roken voor 
nicotine-afhankelijke patiënten

5a-Bupropion Sandoz DHPC NL.indd   2 27/09/17   13:31



POSOLOGIE

De aanbevolen startdosis bij volwassenen 
bedraagt 150 mg, éénmaal daags. Er werd 
in klinische studies geen optimale dosis 
vastgesteld. Indien na 4 weken behandeling met 
150 mg geen verbetering wordt waargenomen, 
mag de dosis worden verhoogd tot 300 mg, 
éénmaal daags. 

De startdosis is 150 mg één maal daags 
gedurende zes dagen, oplopend op dag zeven 
tot 150 mg twee maal daags.

Er moet een tussentijd van minstens 24 uren 
zijn tussen twee opeenvolgende dosissen.

Tussen twee opeenvolgende doseringen dient 
een tijd van minimaal 8 uur te zitten.

De maximale enkelvoudige dosis (en tegelijk de 
maximale dagelijkse dosering) is 300 mg. Deze 
mag in geen enkel geval overschreden worden.

De maximale enkelvoudige dosis is 150 mg en 
de maximale dagelijkse dosering is 300 mg. 
Deze mag in geen enkel geval overschreden 
worden.

Slapeloosheid is een vaak voorkomende 
bijwerking en is vaak van voorbijgaande aard. 
De slapeloosheid kan verminderd worden 
door de tabletten niet in te nemen bij het 
slapengaan (op voorwaarde dat er minstens 
24 uur tussentijd is tussen de opeenvolgende 
dosissen).

Slapeloosheid is een zeer vaak voorkomende 
bijwerking, die gereduceerd kan worden door 
doses voor het slapen gaan te vermijden (mits 
er tenminste 8 uur tussen doses is).

Niet aangewezen voor gebruik bij kinderen of 
adolescenten jonger dan 18 jaar. De veiligheid 
en doeltreffendheid werd niet aangetoond bij 
patiënten jonger dan 18 jaar.

Gebruik bij patiënten onder de 18 jaar wordt 
niet aanbevolen aangezien de veiligheid 
en efficiëntie niet zijn onderzocht bij deze 
patiënten.

De doeltreffendheid bij ouderen werd 
dubbelzinnig aangetoond. In een klinische 
studie volgden ouderen hetzelfde 
doseerschema als volwassenen. Grotere 
gevoeligheid bij bepaalde ouderen kan niet 
uitgesloten worden.

Dient met voorzichtigheid te worden gebruikt 
bij ouderen. Een grotere gevoeligheid van 
sommige oudere individuen kan niet worden 
uitgesloten. De aanbevolen dosering bij 
ouderen is 150 mg éénmaal daags.

Moet met omzichtigheid worden gebruikt 
bij patiënten met leverinsufficiëntie. Omwille 
van de toegenomen variabiliteit van de 
farmacokinetiek bij patiënten met lichte 
tot matige leverinsufficiëntie, bedraagt de 
aanbevolen dosis voor deze patiënten 150 mg 
éénmaal daags.

Dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 
patiënten met een verminderde leverfunctie.

Door de toegenomen variabiliteit van de 
farmacokinetiek in patiënten met een milde 
tot matig verminderde leverfunctie is de 
aanbevolen doseringen bij deze patiënten 
150 mg éénmaal daags.

De aanbevolen dosis bij patiënten met 
nierinsufficiëntie is 150 mg éénmaal daags, 
aangezien bupropion en zijn actieve 
metabolieten zich bij dergelijke patiënten meer 
dan gebruikelijk kunnen opstapelen.

Dient met voorzichtigheid te worden gebruikt 
bij patiënten met een verminderde nierfunctie. 
De aanbevolen dosering bij deze patiënten is 
150 mg éénmaal daags.
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Bupropion begint te werken 14 dagen na het 
starten van de behandeling. Zoals voor alle 
antidepressiva is het mogelijk dat het volledige 
antidepressieve effect pas duidelijk wordt na 
enkele weken behandeling.
Patiënten met een depressie moeten 
gedurende een voldoende lange periode van 
minstens 6 maanden behandeld worden om te 
verzekeren dat ze symptoomvrij zijn.

Patiënten dienen 7 tot 9 weken te worden 
behandeld. Indien er na zeven weken 
geen effect wordt waargenomen, dient de 
behandeling te worden beëindigd.

Het RMA materiaal kan worden geraadpleegd op de website van het FAGG:
www.fagg.be _ Tabblad “Informatie voor professionelen” _ Goedgekeurde RMA-Materialen

Anderzijds, kunt U uw bestellingen voor alle RMA-materialen doorgeven aan Sandoz nv/sa:
- Via telefoon op het nummer: 02/722 97 77
- Via e-mail:  belgium.pharmacovigilance@sandoz.com 

Hoogachtend,

Corinne Parr
Local contact Person for Pharmacovigilance
Sandoz nv

Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Bupropion Sandoz 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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