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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER  

 

Alprazolam EG 0,25 mg tabletten 

Alprazolam EG 0,5 mg tabletten 

Alprazolam EG 1 mg tabletten 

Alprazolam EG 2 mg tabletten 

 

Alprazolam 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 

informatie in voor u. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Alprazolam EG en waarvoor wordt het ingenomen? 

2. Wanneer mag u Alprazolam EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe neemt u Alprazolam EG in? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Alprazolam EG? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Alprazolam EG en waarvoor wordt het ingenomen? 

 

Alprazolam behoort tot de groep van de benzodiazepinen. 

 

Alprazolam EG
 
is aangewezen bij de behandeling van angst- en spanningstoestanden. Het kan ook 

gebruikt worden bij de behandeling van bepaalde paniektoestanden met of zonder agorafobie 

(pleinvrees). 

 

 

2. Wanneer mag u Alprazolam EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

 

Wanneer mag u Alprazolam EG niet innemen? 

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder 

rubriek 6.  

- Alprazolam EG mag niet gebruikt worden door patiënten die overgevoelig zijn voor 

benzodiazepinen en bij patiënten met myasthenia gravis (een ernstige vorm van spierzwakte).  

- Het gebruik van Alprazolam EG is ook niet aangewezen bij patiënten met ernstige 

ademhalingsstoornissen, slaapapneusyndroom (tijdelijke ademhalingsstop gedurende de slaap), en 

ernstig leverlijden. 

- Alprazolam EG is enkel onderzocht bij patiënten ouder dan 18 jaar. Alprazolam EG werd niet 

onderzocht bij kinderen, daarom zal Alprazolam EG niet worden toegediend aan kinderen. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Alprazolam EG? 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Alprazolam EG inneemt. 

- De behandeling mag niet plotseling worden onderbroken, maar dient steeds in overleg met uw arts 

geleidelijk te worden afgebouwd.  

- Mocht u lijden aan glaucoom (groene staar), breng dan uw arts hiervan op de hoogte.  

- Neerslachtige patiënten met zelfmoordneigingen dienen onder verscherpte controle van de arts te 

staan. 
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- Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de werking van Alprazolam EG, namelijk sufheid, 

versterken. Alcohol wordt daarom ontraden bij gebruik van Alprazolam EG. 

- Alprazolam EG kan geheugenstoornissen veroorzaken. Om dit risico te verminderen is het 

aangeraden 7 tot 8 uur ononderbroken te slapen na de inname. 

- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met 

uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

- Benzodiazepines en aanverwante producten dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 

bejaarden wegens het risico op sedatie en/of zwakte van het skeletspierstelsel die het vallen 

kunnen bevorderen, vaak met ernstige gevolgen bij deze populatie. 

 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat 

in het verleden is geweest. 

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 

Alprazolam wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 

Benzodiazepinen zijn niet aangewezen bij kinderen onder de zes jaar. 

Geef Alprazolam EG niet aan kinderen. 

 

Neemt u nog andere geneesmiddelen in? 

Neemt u naast Alprazolam EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of 

bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat 

dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 

heeft. 

 

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen 

enige tijd geleden of in de nabije toekomst. 

 

Benzodiazepinen, waaronder alprazolam, veroorzaken een additief onderdrukkend effect op het 

centraal zenuwstelsel (CZS) indien samen gebruikt met andere psychotropen, anticonvulsiva 

(geneesmiddelen tegen stuipen), antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie) en andere middelen 

die werkzaam zijn op het centraal zenuwstelsel.  

Volgende geneesmiddelen kunnen het effect van alprazolam eveneens verhogen:  

• orale contraceptiva 

• macrolide antibiotica zoals erythromycine en clarithromycine 

• cimetidine (geneesmiddel dat de afscheiding van maagzuur vermindert) 

 

Gelijktijdig gebruik van Alprazolam EG en opioïden (krachtige pijnstillers, geneesmiddelen voor 

substitutietherapie en enkele hoestmiddelen) verhoogt het risico op slaperigheid, 

ademhalingsmoeilijkheden (ademhalingsdepressie) en coma, en kan levensbedreigend zijn. Daarom 

mag gelijktijdig gebruik enkel overwogen worden wanneer andere behandelingsopties niet mogelijk 

zijn.  

 

Als uw arts Alprazolam EG echter toch samen met opioïden voorschrijft, dienen de dosis en duur van 

de gelijktijdige behandeling door uw arts te worden beperkt. 

 

Informeer uw arts over alle opioïden die u neemt en volg de dosisaanbeveling van uw arts nauwgezet 

op. Het kan nuttig zijn vrienden of familieleden te informeren zich bewust te zijn van de 

bovenvermelde tekenen en symptomen. Neem contact op met uw arts wanneer u dergelijke 

symptomen heeft. 

 

Vertel daarom steeds uw arts welke geneesmiddelen u gebruikt. 

 

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 

Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de werking van benzodiazepinen, namelijk sufheid, versterken. 

Alcohol wordt daarom ook ontraden bij gebruik van Alprazolam EG. 
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Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Zwangerschap 

Het gebruik van benzodiazepinen is af te raden tijdens de zwangerschap, behalve onder strikte 

controle van de arts. 

 

Borstvoeding 

Het gebruik van benzodiazepinen is af te raden tijdens de periode van borstvoeding.  

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Daar benzodiazepinen het reactievermogen (namelijk de snelheid om te reageren) kunnen 

beïnvloeden, is voorzichtigheid geboden bij het besturen van voertuigen en gebruik van bepaalde 

machines. 

 

Alprazolam EG bevat lactose 

Alprazolam EG bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers 

niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Alprazolam EG inneemt. 

 

 

3. Hoe neemt u Alprazolam EG in? 

 

Neem Alprazolam EG altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 

het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Alprazolam EG tabletten wordt ingeslikt. 

 

De arts die Alprazolam EG heeft voorgeschreven, bepaalt hoeveel tabletten u per dag moet gebruiken 

en op welk tijdstip u ze dient in te nemen. 

De behandeling mag niet plotseling worden onderbroken, maar dient steeds in overleg geleidelijk te 

worden afgebouwd. 

 

Behandeling van angst- en spanningstoestanden: 

De gebruikelijke dosis (hoeveelheid) voor patiënten ouder dan 18 jaar bedraagt 0,25 mg tot 0,5 mg 

driemaal daags tot een maximum van 4 mg per dag. Speciaal bij ouderen en verzwakte patiënten dient 

de dosis echter te worden beperkt tot de kleinst mogelijke werkzame hoeveelheid, b.v. 0,25 mg twee 

tot driemaal daags. 

 

Behandeling van paniektoestanden: 

Bij bepaalde paniektoestanden wordt Alprazolam EG gebruikt in doses die zeer sterk uiteenlopen en 

die in samenspraak met uw arts moeten worden bepaald, mede op basis van de niet-medicamenteuze 

aanpak van het probleem. De dosis kan de 4 mg per dag overschrijden. Daarom kan het vaak gebeuren 

dat 3 à 4 toedieningen per dag worden voorgeschreven. 

 

In geval u bemerkt dat Alprazolam EG te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of 

apotheker. 

 

Heeft u te veel van Alprazolam EG ingenomen? 

Wanneer u te veel van Alprazolam EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).  

Geef de patiënt niet te drinken indien hij niet 100% bij bewustzijn is.  

 

Bent u vergeten Alprazolam EG in te nemen? 

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
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Als u stopt met het innemen van Alprazolam EG 

Vooral bij patiënten behandeld met hoge doses kunnen bij plots stoppen van de behandeling 

onttrekkingsverschijnselen zoals humeurigheid, slapeloosheid, krampen, braakneigingen, zweten, 

stuipen en delirium voorkomen. Een geleidelijke afbouw van de dosering in samenspraak met uw arts 

helpt deze reacties te voorkomen. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 

of apotheker. 

 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook Alprazolam EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 

te maken. 

 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 

Niet bekend: tekort aan witte bloedcellen 

 

Endocriene aandoeningen 

Soms: verhoogde aanwezigheid van het hormoon prolactine 

 

Psychische stoornissen 

Vaak: verwardheid, depressie 

Soms: hallucinaties, woede, agressief gedrag, vijandig gedrag, angst, agitatie, gewijzigd libido, 

slapeloosheid, abnormale gedachten, zenuwachtigheid, stimulering 

 

Zenuwstelselaandoeningen 

Zeer vaak: sedatie, slaperigheid 

Vaak: geheugenstoornissen, hoofdpijn, stoornissen in de coördinatie van bewegingen, 

spraakstoornissen, ijlhoofdigheid, duizeligheid, concentratiestoornissen 

Soms: beven 

Niet bekend: vermoeidheid, epilepsie, tekenen van paranoia en zelfvervreemding (Raadpleeg in dit 

geval uw arts) 

 

Oogaandoeningen 

Vaak: troebel zicht 

Soms: verhoogde druk in het oog 

 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 

Niet bekend: ademhalingsproblemen 

 

Maagdarmstelselaandoeningen 

Vaak: misselijkheid, verstopping 

Soms: braken 

 

Lever- en galaandoeningen 

Soms: abnormale leverfunctie, geelzucht 

Niet bekend: hepatitis (ontsteking van de lever) 

 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Soms: huidreacties 

 

Nier- en urinewegaandoeningen 

Soms: onvermogen om de urine op te houden of te urineren 
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Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen 

Soms: seksuele dysfunctie, onregelmatige maandstonden, gynaecomastie (vergroting van het 

borstklierweefsel) 

 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Vaak: algemene zwakte, prikkelbaarheid 

Niet bekend: vochtophoping, allergische reacties, anafylaxie 

 

Onderzoeken 

Soms: veranderingen in het gewicht 

 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen 

Vaak: verminderde eetlust 

 

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 

Soms: spierzwakte 

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 

via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te 

verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 

 

 

5. Hoe bewaart u Alprazolam EG? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Alprazolam EG 0,25 mg 

Bewaren beneden 25°C.  

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 

 

Alprazolam EG 0,5 mg - Alprazolam EG 1 mg - Alprazolam EG 2 mg 

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.  

 

Gebruik Alprazolam EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

verpakking na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 

houdbaarheidsdatum. 

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in Alprazolam EG? 

De werkzame stof in Alprazolam EG is alprazolam, overeenkomend met respectievelijk 0,25 mg, 

0,5 mg, 1 mg of 2 mg alprazolam. 

De andere stoffen in Alprazolam EG zijn:  

 

Alprazolam EG
 
0,25 mg tabletten 

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – 

Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat  

  

http://www.fagg.be/
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Alprazolam EG
 
0,5 mg tabletten 

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – 

Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat – Erythrozine 

(E127)  

  

Alprazolam EG
 
1 mg tabletten 

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – 

Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat – Indigotine 

(E132)  

  

Alprazolam EG 2 mg tabletten 

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – 

Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat  

 

Hoe ziet Alprazolam EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Deelbare tabletten voor orale inname. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat 

het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.  

 

PVC/aluminium blister 

Verpakkingen met 20, 50, 60, 90, 100 tabletten. 

 

HDPE-tablettencontainer 

Alprazolam EG 0,25 mg – 0,5 mg – 1 mg – 2 mg tabletten: 100 tabletten 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.  

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  

EG (Eurogenerics) NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel 

 

Fabrikant 

Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout 

 

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen: 

 

Alprazolam EG 0,25 mg tabletten (blister): BE205317 

Alprazolam EG 0,25 mg tabletten (tablettencontainer): BExxxxxx 

Alprazolam EG 0,5 mg tabletten (blister): BE205326 

Alprazolam EG 0,5 mg tabletten (tablettencontainer): Bexxxxxx 

Alprazolam EG 1 mg tabletten (blister): BE205335 

Alprazolam EG 1 mg tabletten (tablettencontainer): BExxxxxx 

Alprazolam EG
 
2 mg tabletten (blister): BE205344 

Alprazolam EG 2 mg tabletten (tablettencontainer): BExxxxxx 

 

Afleveringswijze: op medisch voorschrift 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd/herzien in 05/2019 / 10/2018. 

 

 


