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Bijsluiter: informatie voor de patiënt 

 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing 

(dorzolamide/timolol) 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken 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 Dorzolamide/Timolol Indoco en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit middel  niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Dorzolamide/Timolol Indoco en waarvoor wordt het gebruikt? 

 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing bevat twee werkzame stoffen: 

dorzolamide en timolol. 

• Dorzolamide behoort tot een groep van geneesmiddelen die 'koolzuur-anhydraseremmers' worden 

genoemd. 

• Timolol behoort tot een groep van geneesmiddelen die 'bètablokkers' worden genoemd.  

Deze geneesmiddelen verlagen op verschillende manieren de druk in het oog. 

 

Dit middel wordt voorgeschreven om een verhoogde oogdruk te verlagen bij de behandeling van glaucoom, in 

het geval dat bètablokker-oogdruppels alleen niet voldoende werken. 

 

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

 

Gebruik dit middel/ niet: 

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.  

- als u nu ademhalingsproblemen hebt of in het verleden ademhalingsproblemen hebt gehad, zoals astma 

of ernstige chronische obstructieve bronchitis (een ernstige longziekte die een piepende ademhaling, 

kortademigheid en/of langdurig hoesten kan veroorzaken) 

- als u een trage hartslag, hartfalen of een hartritmestoornis (onregelmatige hartslagen) hebt 

- als u een ernstige nierziekte of nierproblemen hebt, of vroeger nierstenen hebt gehad 

- als het zuurgehalte van het bloed te hoog is, als gevolg van een ophoping van chloor in het bloed 

(hyperchloremische acidose) 

 
Als u twijfelt of u dit geneesmiddel moet gebruiken, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u /dit middel gebruikt. 

 

Vertel het aan uw arts als u een van de volgende medische of oogproblemen hebt of hebt gehad: 

• kransvatziekte (de verschijnselen hiervan kunnen zijn: pijn op de borst of benauwdheid, 

kortademigheid of een beklemmend gevoel), hartfalen, lage bloeddruk 

• verstoringen van het hartritme, zoals een trage hartslag 
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• ademhalingsproblemen, astma of chronische obstructieve longziekten 

• slechte bloedcirculatie (zoals de ziekte van Raynaud of het Raynaud-fenomeen) 

• diabetes, omdat timolol de klachten en symptomen van een lage bloedsuikerspiegel kan maskeren 

• overmatige activiteit van de schildklier, omdat timolol de klachten en symptomen kan maskeren 

 

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan van tevoren aan uw arts dat u /dit middel gebruikt, omdat timolol 

de effecten kan veranderen van sommige geneesmiddelen die bij de algehele verdoving worden gebruikt. 

Ook moet u uw arts inlichten over allergieën of allergische reacties, met inbegrip van netelroos, zwelling van 

het gezicht, lippen, tong en/of keel, die problemen met ademhalen of slikken kunnen veroorzaken. 

 

Vertel het aan uw arts als u spierzwakte heeft of als myasthenia gravis (een bepaalde vorm van spierzwakte) 

bij u is gediagnosticeerd. 

 

Als u oogirritatie krijgt of een nieuw oogprobleem, zoals roodheid van het oog of opgezette oogleden, neem 

dat direct contact op met uw arts. 

 

Als u denkt dat dit middel/ een allergische reactie of overgevoeligheid veroorzaakt (bijvoorbeeld huiduitslag, 

een ernstige huidreactie, of roodheid en jeuk van het oog), moet u onmiddellijk met dit geneesmiddel stoppen 

en contact opnemen met uw arts. 

 

Vertel het aan uw arts als u een ooginfectie ontwikkelt, een oogletsel heeft opgelopen, een oogoperatie 

ondergaat of een reactie ontwikkelt bestaande uit nieuwe of verergerende klachten. 

 

Als dit middel/ in het oog wordt aangebracht, kan het invloed hebben in het hele lichaam.  

 

Als u zachte contactlenzen draagt, dient u met uw arts te overleggen voordat u dit middel/ gaat gebruiken (het 

conserveringsmiddel benzalkoniumchloride kan de lenzen mogelijk verkleuren).  

 

Kinderen 

Er is weinig ervaring met dit middel/ bij baby's en kinderen. 

 

Ouderen 

In onderzoeken met dit middel/ waren de effecten van dit middel bij ouderen hetzelfde als bij jongere patiënten. 

 

Patiënten met een verminderde leverfunctie 

Vertel het aan uw arts als u nu leverproblemen hebt of in het verleden leverproblemen hebt gehad. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast  Dorzolamide/Timolol Indoco nog andere geneesmiddelen, 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 of apotheker. 

 

Dit middel/ kan invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen die u gebruikt, waaronder 

andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Vertel het uw arts als u geneesmiddelen gebruikt of 

gaat gebruiken om de bloeddruk te verlagen, voor het hart of voor de behandeling van diabetes. Vertel het uw 

arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden hebt gebruikt, waaronder 

geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Dit is vooral belangrijk als u: 

 

• een geneesmiddel gebruikt om de bloeddruk te verlagen of om een hartziekte te behandelen (zoals een 

calciumkanaalblokker, bètablokkers of digoxine) 

• geneesmiddelen gebruikt om een verstoorde of onregelmatige hartslag te behandelen (zoals 

calciumkanaalblokkers, bètablokkers of digoxine) 

• andere oogdruppels gebruikt die een bètablokker bevatten 

• een andere koolzuur-anhydraseremmer gebruikt, zoals acetazolamide 

• monoamineoxidase(MAO)-remmers gebruikt voor de behandeling van depressie 

• een parasympathicomimetisch geneesmiddel gebruikt, dat is voorgeschreven om u te helpen om te 

plassen 
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• tot de parasympathicomimetica behoort ook een bepaald soort geneesmiddel dat soms wordt 

voorschreven om normale bewegingen van de darm te helpen herstellen. 

• verdovingsmiddelen (narcotica) gebruikt, zoals morfine, dat wordt gebruikt om matige tot heftige pijn 

te behandelen 

• geneesmiddelen gebruikt om diabetes te behandelen 

• antidepressiva gebruikt, zoals fluoxetine en paroxetine 

• een sulfa-geneesmiddel gebruikt 

• kinidine gebruikt (voor de behandeling van hartaandoeningen en sommige soorten malaria) 

 

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 voordat u dit geneesmiddel gebruikt./ 

 

Gebruik dit middel/ niet als u borstvoeding geeft. Timolol kan in de moedermelk terecht komen. Vraag uw arts 

om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt in de tijd dat u borstvoeding geeft. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Er zijn geen onderzoeken verricht naar de effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Bepaalde 

bijwerkingen die met dit middel/ verband houden, zoals wazig zien, kunnen invloed hebben op uw 

rijvaardigheid en/of uw vermogen om machines te bedienen. U mag niet rijden of een machine bedienen, totdat 

u zich goed voelt en helder kunt zien. 

 

 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd 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. De juiste dosering en de duur van de behandeling 

zullen door uw arts worden vastgesteld. 

  

De gebruikelijke dosering is ´s ochtends en ´s avonds 1 druppel in het/de aangedane oog/ogen. 

 

Als u dit geneesmiddel met andere oogdruppels gebruikt, dienen de druppels met een tussenpoos van minstens 

10 minuten te worden toegediend. 

 

U mag de dosis niet veranderen zonder overleg met uw arts. 

 

Zorg dat de druppelaar van het flesje niet in contact komt met het oog of de gebieden rond het oog. De 

druppelaar kan besmet zijn met bacteriën die ooginfecties kunnen veroorzaken, waardoor het oog ernstig 

beschadigd kan raken en zelfs verlies van het gezichtsvermogen kan optreden. Om mogelijke besmetting van 

het flesje te voorkomen, dient u voor het gebruik van dit geneesmiddel uw handen te wassen en moet u ervoor 

zorgen dat de druppelaar van het flesje nergens mee in contact komt. Als u denkt dat uw geneesmiddel mogelijk 

besmet is, of als u een ooginfectie krijgt, neem dan direct contact op met uw arts over voortzetting van het 

gebruik van dit flesje. 

 

Gebruiksaanwijzingen 

1. De verzegeling om de hals van het flesje mag niet verbroken zijn, als u het product voor de eerste keer 

gebruikt. Een tussenruimte tussen het flesje en de dop is normaal voor een niet-geopende flesje. 

2. Was uw handen en neem de dop van het flesje. 

3. Til uw hoofd naar achteren en trek uw onderste ooglid een beetje naar beneden, zodat er een holte 

ontstaat tussen uw ooglid en het oog. 

4. Keer het flesje om en knijp erin, totdat één druppel in het oog is toegediend. HET OOG OF HET 

OOGLID MAG NIET WORDEN AANGERAAKT MET DE PUNT VAN DE DRUPPELAAR. 

5. Duw na het gebruik van dit middel/ met een vinger op de hoek van uw oog aan de kant van de neus, of 

sluit uw oogleden gedurende 2 minuten. Dit helpt om te voorkomen dat het geneesmiddel in de rest van 

het lichaam komt. 

6. Herhaal stap 3 en 4 bij het andere oog, als uw arts dit heeft gezegd. 

7. Direct na het gebruik moet de dop weer terug worden geplaatst en het flesje worden gesloten. 



4 

 

Heeft u teveel van dit middel gebruikt/? 

Als u te veel druppels in uw oog hebt toegediend of inhoud van dit flesje hebt ingeslikt, kunt u - naast andere 

tekenen - een licht gevoel in het hoofd krijgen, ademhalingsproblemen krijgen of voelen dat uw hartslag trager 

is geworden. Neem dan direct contact op met uw arts. 

 

Bent u vergeten dit middel/ te gebruiken? 

Het is belangrijk om dit geneesmiddel te gebruiken zoals uw arts heeft voorgeschreven. 

Als u een dosis bent vergeten, dien die dan zo spoedig mogelijk toe. Maar als het bijna tijd is voor de volgende 

dosis, sla de gemiste dosis dan over en ga door met uw normale toedieningsschema. 

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 
Als u stopt met het gebruik van dit middel/ 

Als u met dit geneesmiddel wilt stoppen, overleg dan eerst met uw arts. 

Hebt 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 dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken. 

 

Normaal gesproken kunt u gewoon doorgaan met het gebruik van de oogdruppels, tenzij de bijwerkingen 

ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Stop niet met het gebruik 

van dit middel/ zonder overleg met uw arts.  

 

Gegeneraliseerde allergische reacties, waaronder onderhuidse zwelling die kan optreden in onder andere het 

gezicht of de ledematen, dat tot vernauwing van de luchtwegen kan leiden waardoor u moeilijk kunt slikken of 

ademen. Ook kan een allergische reactie netelroos of jeukende huiduitslag, uitslag op bepaalde plekken of over 

het hele lichaam, jeuk en overige plotselinge, ernstige, levensbedreigende allergische reacties veroorzaken. 

 

De frequentie van mogelijke bijwerkingen wordt hieronder weergegeven op basis van de volgende  

indeling:  

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) 

Soms (komen voor bij minder dan 1op de 100 gebruikers) 

Zelden (komen voor bij 1 op de 1.000 gebruikers) 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 

 

De volgende bijwerkingen zijn gemeld voor //dit middel of voor een van de componenten tijdens klinische 

onderzoeken of bij de postmarketing-ervaring: 

  

Zeer vaak: 

Brandend en stekend gevoel van de ogen, abnormale smaak. 

 

Vaak: 

Roodheid van en rondom de ogen, tranende of jeukende ogen, cornea-erosie (beschadiging van de voorste laag 

van de oogbol), zwelling en/of irritatie in en rondom het oog, , verminderd gevoel van het hoornvlies (niet 

beseffen dat er iets in het oog zit en geen pijn voelen), oogpijn, droge ogen, wazig zien, hoofdpijn, sinusitis 

(gevoel van spanning in de neus of een verstopte neus), zich misselijk voelen (ook wel nausea genoemd), 

zwakte/vermoeidheid, moeheid. 

 

Soms:  

Duizeligheid, depressie, ontsteking van de iris, stoornissen in het zien met inbegrip van brekingsveranderingen 

(in sommige gevallen vanwege het stoppen met de medicatie om overmatige samentrekking van de oogpupil 

te behandelen), trage hartslag, flauwvallen, ademhalingsproblemen (dyspnoe), verstoorde spijsvertering 
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(indigestie) en nierstenen (vaak gekenmerkt door een plotseling begin van ondraaglijke, krampende pijn in de 

onderrug en/of de zij, lies of buik). 

 

Zelden: 

Systemische lupus erythematosus (een immuunziekte die een ontsteking van de inwendige organen kan 

veroorzaken), tintelingen of een verdoofd gevoel in de handen en voeten, slapeloosheid, nachtmerries, 

geheugenverlies, een toename van de klachten en symptomen van myasthenia gravis (een spieraandoening), 

verminderd libido, beroerte, tijdelijke bijziendheid die vaak verdwijnt wanneer met de behandeling wordt 

gestopt, loslating van de laag onder het netvlies die bloedvaten bevat na een filtratie-operatie, waardoor 

stoornissen van het gezichtsvermogen kunnen optreden, hangende oogleden (waardoor het oog half gesloten 

is), dubbelzien, korstjes op het ooglid, zwelling van het hoornvlies (met symptomen van stoornissen in het 

zien), lage druk in het oog, oorsuizen, lage bloeddruk, veranderingen van het ritme of de snelheid van de 

hartslag, congestief hartfalen (hartziekte met kortademigheid en zwelling van voeten en benen vanwege 

vochtophoping), oedeem (vochtophoping), cerebrale ischemie (verminderde toevoer van bloed naar de 

hersenen), pijn op de borst, hartkloppingen (een snellere en/of onregelmatige hartslag), hartaanval, het 

Raynaud-fenomeen, opgezette of koude handen en voeten en verminderde bloedsomloop in de armen en benen, 

beenkrampen en/of pijn in de benen bij het lopen (claudicatie), kortademigheid, verminderde longfunctie, 

loopneus of verstopte neus, neusbloeding, vernauwing van de luchtwegen in de longen, hoest, irritatie van de 

keel, droge mond, diarree, contactdermatitis (huidontsteking door contact met irriterende stoffen of stoffen 

waarvoor iemand allergisch is), haaruitval, huiduitslag met een zilverwitte kleur (psoriasis-achtige uitslag), 

ziekte van Peyronie (die tot een kromming van de penis kan leiden), allergische reacties zoals uitslag, netelroos, 

jeuk, in zeldzame gevallen zwelling van de lippen, ogen en mond, piepende ademhaling, of ernstige 

huidreacties (Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse). 

 

Niet bekend: 

kortademigheid, gevoel van vreemd lichaam in het oog (gevoel dat er iets in uw oog zit), krachtige hartslag die 

snel of onregelmatig kan zijn (hartkloppingen), hallucinaties. 

 

Evenals andere geneesmiddelen die in uw ogen worden toegediend. wordt timolol in het bloed opgenomen. Dit 

kan tot dezelfde bijwerkingen leiden als bij orale bètablokkers worden gezien. De bijwerkingen treden na 

plaatselijke toediening in het oog minder vaak op dan wanneer geneesmiddelen bijvoorbeeld via de mond 

worden ingenomen of worden geïnjecteerd. De genoemde aanvullende bijwerkingen zijn reacties die binnen 

de klasse van bètablokkers kunnen voorkomen als die voor de behandeling van oogaandoeningen worden 

gebruikt: 

 

Niet bekend: 

Lage bloedglucosespiegel, hartfalen, een bepaalde hartritmestoornis, buikpijn, braken, spierpijn die niet door 

inspanning is ontstaan, seksuele disfunctie,  

 

Als een van de bijwerkingen erger wordt, of als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter worden 

genoemd, vertel dat dan aan uw arts of apotheker. 

 

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van een bijwerking, 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 rechstreeks melden via het Nederlandse 

Bijwerkigen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer 

informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 

 

 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden, 

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de 

fles en op de doos na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
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Bewaren beneden 25 °C. Het flesje in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht. 

 

Na de eerste opening van de flesje kunt u dit middel /gedurende 28 dagen gebruiken. 

 

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 dit middel/? 

- De werkzame stoffen in dit middel zijn dorzolamide en timolol. 

- Elke ml bevat 20 mg dorzolamide (als dorzolamidehydrochloride) en 5 mg timolol (als timololmaleaat). 

 

- De andere stoffen in dit middel zijn hydroxyethylcellulose, mannitol (E421), natriumcitraat (E331), 

natriumhydroxide (E524) voor correctie van de pH, en water voor injectie. Benzalkoniumchloride is 

toegevoegd als conserveringsmiddel. 

 

Hoe ziet Dorzolamide/Timolol Indoco eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing is een heldere, kleurloze tot vrijwel 

kleurloze, enigszins stroperige oplossing in een gamma-gesteriliseerde, doorschijnend flesje van lage-

dichtheidpolyethyleen (LDPE) met een druppelaar van natuurlijk LDPE en een witte dop van hoge-

dichtheidpolyethyleen (HDPE) in een kartonnen doos. 

 

Verpakkingsgroottes: 

1 x 5 ml (1 flesje van 5 ml) 

3 x 5 ml (3 flesjes van 5 ml) 

6 x 5 ml (6 flesjes van 5 ml) 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht. 

 

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

 

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 

INDOCO REMEDIES CZECH s.r.o. 

Třtinová 260/1, Čakovice,  

196 00 Praha 9 

Tsjechische Republiek 

 

Fabrikant:  

Formule Farmaceutische en Chemische Ontwikkeling GmbH, 

Goerzallee 305 b, 

 14167 Berlijn,  

Duitsland 

 

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A. 

14e km National Road 1,  

Gebouw A en Gebouw B, Kato Kifisia,  

Attiki, 145 64, Griekenland 

(Site alleen van toepassing voor Griekenland (EL) en Cyprus (CY) 

 

 

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EEA) en in het 

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) onder de volgende namen:  

Cyprus   OPHTHA-BIOTIC® 20 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα  

Duitsland   Dorzolamid/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, Augentropfen, Lösung 
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Griekenland   OPHTHA-BIOTIC® 20 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 

Hongarije   Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml oldatos szemcsepp 

Nederland   Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing 

Polen    Dorzolamide + Timolol Indoco 

Slowakije   Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 

Tsjechië   Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 

Verenigd Koningkrijk Dorzolamide/Timolol  20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution 

(Noord-Ierland) 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2021. 

 

 

 

 


