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RISICO MINIMALISATIE MATERIAAL BETREFFENDE QUETIAPINE VOOR 
ARTSEN EN MEDISCHE ZORGVERLENERS 

 

Het risico minimalisatie materiaal voor quetiapine is beoordeeld door het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van het 
geneesmiddel te beperken of the voorkomen.  

 

 

 Wat is quetiapine? 
Quetiapine is een werkzame stof die tot de groep geneesmiddelen behoort die antipsychotica 
worden genoemd.  
 

 Wat zijn de indicaties van quetiapine filmomhulde tabletten? 
Quetiapine is geïndiceerd voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornis waaronder: 
matige tot ernstige manische episoden bij bipolaire stoornis en ernstige depressieve episoden bij 
bipolaire stoornis. Daarbij is het geindiceerd voor de preventie van recidief bij patiënten bij wie 
een manische of depressieve episode heeft gereageerd op een behandeling met quetiapine. 
 

 Wat is het doel van dit hulpmiddel? 
Artsen en medische zorgverleners op de hoogte brengen van de risico's op extrapiramidale 
symptomen (EPS) en somnolentie, van metabole risicofactoren, en van eventuele bijwerkingen 
die het gevolg zijn van niet-geregistreerd gebruik en een verkeerde dosering van quetiapine. 
 

 Hoe wordt quetiapine gebruikt? 
Voor iedere indicatie is er een ander doseringsschema.  Het moet daarom gegarandeerd worden 
dat patiënten duidelijke informatie ontvangen over de juiste dosering voor hun situatie.  
De dosering van Quetiapine Accord dient te worden ingesteld in overeenstemming met het 
titratieschema uit de SmPC. 
 
Informeer patiënten dat Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte eenmaal daags, zonder 
voedsel moeten worden ingenomen. De tabletten moeten in hun geheel worden ingenomen en 
mogen niet gedeeld, gekauwd of vermalen worden. 
Als patiënten worden behandeld met Quetiapine XR is het belangrijk om mogelijk niet-
geregistreerd gebruik en verkeerde dosering in de gaten te houden. 
 

 

Belangrijke veiligheidsrisico's in verband met quetiapinehemifuaraat tabletten met verlengde 
afgifte 
Als patiënten worden behandeld met Quetiapine XR, is het belangrijk om de metabole parameters te 
volgen, zoals in de SmPC wordt beschreven.   

 

Gewicht:   
Gewichtstoename is gemeld bij patiënten die behandeld werden met quetiapine en dit dient gevolgd 
en behandeld te worden voor zover klinisch relevant, en in lijn met gebruikte antipsychotische 
richtlijnen. 

 

Hypeglykemie: 
Hyperglykemie en/of ontwikkeling of exacerbatie van diabetes, in enkele gevallen geassocieerd met 
ketoacidose of coma, is zeer zelden gemeld, waaronder enkele met een fatale afloop.  In sommige 
gevallen werd een voorafgaande toename van het lichaamsgewicht gemeld. Dit kan een 
predisponerende factor zijn.  Conform de gebruikte richtlijnen voor antipsychotica wordt gepaste 
klinische opvolging aanbevolen.  Patiënten die behandeld worden met een antipsychoticum, inclusief 
quetiapine, dienen geobserveerd te worden op klachten en verschijnselen van hyperglykemie (zoals 
polydipsie, polyurie, polyfagie en zwakte) en patiënten met diabetes mellitus of met risicofactoren 
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voor diabetes mellitus dienen regelmatig gecontroleerd te worden op het slechter worden van de 
glucosecontrole.  Het gewicht dient regelmatig te worden gecontroleerd. 
 
Lipiden: 
Stijging van de triglyceriden, LDL en totale cholesterol en een daling van de HDL-cholesterol zijn 
waargenomen in klinische studies met quetiapine. Indien klinisch geindiceerd, moet de stijging van de 
lipiden worden behandeld. 
 
Metabool risico: 
Gezien de veranderingen van het gewicht, de bloedglucose (zie hyperglykemie) en de lipiden die in 
klinische studies zijn waargenomen, zou het metabole risicoprofiel bij patiënten kunnen 
verslechteren. Dit moet worden behandeld zoals klinisch geïndiceerd. 
 
De volgende metabole bijwerkingen zijn gemeld voor quetiapine:  

 Verhoging van serum triglyceridespiegels (zeer vaak) 

 Verhoging van totaal cholesterol (vooral LDL cholesterol) (zeer vaak) 

 Verlaging van HDL cholesterol (zeer vaak) 

 Gewichtstoename (zeer vaak)  

 Bloedglucose verhoogd tot hyperglykemische spiegels (vaak) 

 Diabetes mellitus  (soms) 

 Verergering van reeds bestaande diabetes (zeer zelden) 

 Metabool syndroom (zelden) 

 

Patiënten die behandeld worden met Quetiapine XR bewaken op extrapiramidale symptomen 
(EPS) 
Als patiënten worden behandeld met Quetiapine XR is het belangrijk om te letten op extrapiramidale 
symptomen (EPS), zoals in de SPmPC wordt beschreven.  
 
Het gebruik van quetiapine is geassocieerd met de ontwikkeling van acathisie, gekenmerkt door een 
subjectief onplezierige of beangstigende rusteloosheid en drang om veel te bewegen, gecombineerd 
met de onmogelijkheid om stil te zitten of te staan.  De kans hierop is het hoogst tijdens de eerste 
paar weken van de behandeling.  Bij patiënten die deze symptomen ontwikkelen, kan verhogen van 
de dosis schadelijk zijn.  
  
Neonaten die worden blootgesteld aan antipsychotica (waaronder quetiapine) tijdens het derde 
trimester van de zwangerschap, lopen risico op bijwerkingen, waaronder extrapiramidale symptomen 
na de geboorte met verschillende graden van ernst en duur. Er zijn meldingen geweest van agitatie, 
hypertonie, hypotonie, tremor, somnolentie, ademnood, of voedingsstoornissen. Pasgeborenen 
moeten dan ook zorgvuldig worden gemonitord. 

 

 
Patiënten op Quetiapine XR bewaken op slaperigheid 
Bij de behandeling van patiënten met Quetiapine XR is het belangrijk om slaperigheid in de gaten te 
houden, zoals in de SPmPC beschreven wordt.  
 
Behandeling met quetiapine is geassocieerd met slaperigheid en gerelateerde symptomen, zoals 
sedatie. In klinische studies naar de behandeling van patiënten met bipolaire depressie begon dit 
doorgaans binnen de eerste 3 dagen van de behandeling en was de intensiteit voornamelijk mild tot 
matig. Patiënten met bipolaire depressie die ernstig intense slaperigheid ervaren, kunnen vaker 
contact nodig hebben voor een minimale periode van 2 weken vanaf het begin van de slaperigheid, 
of tot de symptomen verbeteren, of tot het stoppen van de behandeling kan worden overwogen.  
Behandeling met quetiapine is geassocieerd met orthostatische hypotensie en gerelateerde 
duizeligheid, die zoals bij slaperigheid meestal begint tijdens de initiële dosistitratieperiode.  Dit kan 
het ontstaan van verwondingen door een ongeval (zoals vallen) verhogen, met name bij oudere 
patiënten.  Daarom dienen patiënten geadviseerd te worden voorzichtig te zijn totdat ze bekend zijn 
met de potentiële effecten van de medicatie. 
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U kunt extra materiaal opvragen via Accord Heatlhcare. Aanvullende informatie betreffende 
quetiapine is beschikbaar in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op 
www.cbg-meb.nl. De risico minimalisatie materialen zijn beschikbaar op http://www.accord-
heatlhcare.eu/netherlands. 
 
 
Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In 
Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt 
daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). 
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het 
product. De naam en contactgegevens van de vergunninghouder staat vermeld op de verpakking en 
in de bijsluiter. 

http://www.cbg-meb.nl/
http://www.accord-heatlhcare.eu/netherlands
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