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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER 
 

Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg, tabletten 
oxybutyninehydrochloride 

 
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 veel last van één 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 Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg en waarvoor wordt dit middel 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 OXYBUTYNINE HCL AUROBINDO 5 MG EN WAARVOOR WORDT DIT 
MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg is een middel dat de verkramping van de urineblaasspier opheft.  
 
Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg kan worden gebruikt bij:  
• Vaker moeten plassen, echter zonder dat de hoeveelheid urine per etmaal vermeerderd is 

(pollakisurie). 
• Het niet kunnen ophouden van urine (incontinentia urinae) bij een instabiele blaas die een 

overgevoeligheidsreactie op een normale prikkel vertoont. 
 
Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg kan worden gebruikt bij kinderen van 5 jaar en ouder voor de 
behandeling van: 
• onwillekeurig verlies van urine (incontinentie) 
• toenemende behoefte en drang om te plassen 
• nachtelijk bedplassen, wanneer andere behandelingen niet hebben gewerkt. 
 
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 
VOORZICHTIG ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
• U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6. 



Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg, tabletten     RVG 21285 

 

Module 1 Administrative information and prescribing information 

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1501 Pag. 2 van 6 
 

  

• Wanneer u lijdt aan 'nauwe kamerhoekglaucoom' (een bepaalde aandoening van de ogen met 
verhoogde oogboldruk) een ondiepe voorste oogkamer. 

• Wanneer u moeilijkheden heeft bij het plassen door vernauwing van de urinewegen 
(mictiestoornissen). 

• Wanneer u last heeft van gedeeltelijke of totale verstopping van het darmkanaal of 
buikingewanden (intestinale obstructie). 

• Wanneer u last heeft van een onvermogen van de darm om de darminhoud in de richting van de 
anus voort te bewegen doordat de peristaltiek van de spieren in de darmwanden uitgevallen is 
(paralytische ileus). 

• Wanneer u tot de groep van oudere of verzwakte patiënten hoort en last heeft van vermindering 
van de weefselspanning in het darmkanaal of de buikingewanden (intestinale atonie). 

• Wanneer u last heeft van een aangeboren vergroting van de (kartel)darm (megacolon) met 
terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts 
en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed. 

• Wanneer u last heeft van ernstige ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa). 
• Wanneer u last heeft van een bepaalde vorm van spierzwakte (myastenia gravis). 
• Wanneer u last heeft van een onevenwichtige toestand van hart en vaten, bijvoorbeeld ten gevolge 

van een acute bloeding. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
• Bij zwakke ouderen en kinderen jonger dan 5 jaar, omdat sprake kan zijn van een grotere 

gevoeligheid voor de effecten van oxybutyninehydrochloride;  
• indien u lijdt aan bepaalde zenuwaandoeningen (autonome neuropathie), een verminderde lever- 

of nierfunctie, een breuk van het middenrif met oprispend maagzuur (hiatus hernia met reflux 
oesofagitis) of andere ernstige maagdarmaandoeningen;  

• bij verschijnselen van een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie), hart- en vaataandoeningen, 
hartfalen (decompensatio cordis), hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk (hypertensie) en 
vergrote prostaat (prostaat hypertrofie); deze verschijnselen kunnen door gebruik van 
oxybutyninehydrochloride verhevigen;  

• indien u last krijgt van plotselinge zichtstoornissen of oogpijn, dient u direct contact op te nemen 
met een arts 

• bij behandeling van patiënten onder hoge omgevingstemperatuur of bij koorts is er kans op een 
sterk verhoogde lichaamstemperatuur (hyperpyrexie) als gevolg van een afname van de 
zweetproductie door gebruik van oxybutyninehydrochloride;  

• omdat oxybutyninehydrochloride een droge mond kan veroorzaken. Bij langdurig gebruik kan dit 
leiden tot een verhoogde kans op het ontstaan van gaatjes (cariës), of op afwijkingen van de 
tandpockets, candida (schimmelinfectie) in de mondholte of algemeen ongemak veroorzaakt door 
de verminderde speekselvloed. Een zorgvuldige mondhygiëne is noodzakelijk;  

• Als u tijdens de behandeling last krijgt van een infectie van de urinewegen of geslachtsorganen 
zal uw arts u een passende antibacteriële therapie geven. 

 
Kinderen 
Overleg met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als: 
• De persoon die het geneesmiddel gaat gebruiken een kind is (gebruik wordt niet aanbevolen bij 

kinderen jonger dan 5 jaar) 
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Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg 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 of apotheker. 
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen 
enige tijd geleden of in de nabije toekomst. 
 
Een wisselwerking met andere geneesmiddelen kan optreden bij gebruik van 
oxybutyninehydrochloride met de volgende geneesmiddelen:  
• De werking kan worden versterkt door toediening van andere anticholinergica (een groep 

geneesmiddelen waartoe oxybutyninehydrochloride behoort) of atropine en andere 
parasympathicolytica (geneesmiddelen voor o.a. pupilverwijding in oogdruppels).  

• Door het verminderen van de beweeglijkheid van het maag-darmkanaal kan 
oxybutyninehydrochloride de opname in het bloed van andere geneesmiddelen beïnvloeden.  

• Anticholinergica en fenothiazines (geneesmiddelen tegen geestesziektes), amantadine 
(geneesmiddel bij de ziekte van Parkinson), butyrofenonen (geneesmiddelen tegen 
geestesziektes), levodopa (geneesmiddel bij de ziekte van Parkinson), digitalis (geneesmiddel bij 
hartzwakte), kinidine (geneesmiddel bij hartritmestoornissen) en tricyclische antidepressiva 
(geneesmiddelen bij ernstige neerslachtigheid). Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig 
gebruik van deze middelen met oxybutyninehydrochloride.  

• Bepaalde anti-schimmelmiddelen (antimycotica) zoals bijvoorbeeld ketoconazol of itraconazol 
en macrolide antibiotica bijvoorbeeld erytromycine. De werking van oxybutyninehydrochloride 
kan toenemen.  

• Middelen tegen misselijkheid (metoclopramide en domperidon); De werking van 
oxybutyninehydrochloride kan door deze middelen worden verminderd.  

 
Waarop moet u letten met alcohol? 
Alcohol kan de versuffende effecten van anticholinergica zoals oxybutyninehydrochloride versterken. 
  
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 geneesmiddelen gebruikt. 
  
Zwangerschap 
Er zijn onvoldoende gegevens om de veiligheid van oxybutyninehydrochloride te kunnen beoordelen 
tijdens de zwangerschap.  
Tijdens de zwangerschap oxybutyninehydrochloride uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts. 
Oxybutyninehydrochloride mag tijdens de zwangerschap alleen worden toegepast indien het 
verwachte positieve effect opweegt tegen de risico's van een behandeling. 
 
Borstvoeding 
Oxybutyninehydrochloride gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk. U dient 
oxybutyninehydrochloride niet te gebruiken gedurende de periode dat u borstvoeding geeft. 
  
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Dit geneesmiddel kan sufheid en wazig zien veroorzaken. Als u last heeft van één van deze 
bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.  
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Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg bevat lactose 
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw 
arts voordat u dit geneesmiddel neemt.  
 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Gebruik dit middel 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.  
 
Volwassenen 
De begindosering is 2,5 mg (een halve tablet), driemaal daags. Deze dosering kan eventueel verhoogd 
worden naar 5 mg, drie- à viermaal per dag. 
 
Kinderen van 5 jaar en ouder 
De dosering is 0,3 - 0,4 mg/kg lichaamsgewicht in drie tot vier doses. 
 
De tabletten kunnen op een lege maag ingenomen worden. Als u last krijgt van maagklachten na 
inname van oxybutyninehydrochloride, kan overwogen worden om de tabletten met een ruime 
hoeveelheid melk of water of tijdens het eten in te nemen. 
 
Behandelingsduur 
Uw arts kan u hierover nadere informatie verschaffen. 
 
In geval u bemerkt dat Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg 
dan uw arts of apotheker. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Bij overdosering kunnen de verschijnselen variëren van versterking van de gebruikelijke bijwerkingen 
tot verstoringen van het centraal zenuwstelsel (zoals rusteloosheid, verwardheid (bij volwassenen), 
duizeligheid, ernstige slaperigheid, beving (tremor), geïrriteerdheid, beroertes, bewustzijnsverlaging 
veroorzaakt door een organisch defect, vaak gepaard met het optreden van wanen en hallucinaties 
(delirium), visuele waarnemingen van dingen die er niet zijn (visuele hallucinaties) [vooral bij 
kinderen], opgewondenheid, of ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en 
handelen gestoord is (psychotisch gedrag) en aandoeningen van het hart en bloedvaten 
(cardiovasculaire verschijnselen; waaronder blozen [flushing], versnelde hartslag [tachycardie], 
verhoogde bloeddruk [hypertensie], verlaagde bloeddruk [hypotensie] of veranderingen in de 
bloedsomloop). Koorts, misselijkheid en braken kunnen ook optreden. Ernstige overdosering kan 
leiden tot ademhalingsproblemen, verlamming en coma.  
 
Wanneer u te veel Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact 
op met uw arts of apotheker.  
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Neem de dosis alsnog in wanneer u ontdekt dat u vergeten bent deze in te nemen, tenzij u het pas 
ontdekt wanneer het tijd is voor uw volgende dosis. In dat laatste geval moet u de vergeten dosis niet 
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extra innemen maar gewoon uw schema verder volgen. Het is belangrijk de tabletten volgens schema 
in te nemen. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts. 
 
Als u stopt met het innemen van dit middel 
U mag het gebruik van Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg niet abrupt staken. Dit dient altijd in 
overleg met uw arts te gebeuren. 
 
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 dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
 
De volgende bijwerkingen kunnen tijdens gebruik van Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg optreden:  
 
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (≥1/10):  
Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, droge mond, droge huid, misselijkheid, verstopping.  
 
Vaak voorkomende bijwerkingen (≥1/100, <1/10):  
Verwardheid, droge ogen, verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), rood aanlopen van het gezicht 
(blozen), diarree, braken, problemen met in de blaas achterblijvende urine als gevolg van verstoorde 
blaaslediging.  
 
Soms voorkomende bijwerkingen (≥1/1000, <1/100):  
Rusteloosheid, desoriëntatie, verminderde traanafscheiding, gebrek aan eetlust (anorexie), 
onaangenaam gevoel/pijn in de buik, verminderd zweten, problemen met urineren, vermoeidheid, 
moeilijkheden bij slikken.  
 
Zelden voorkomende bijwerkingen (≥1/10.000, <1/1.000)  
Hartritmestoornissen (palpitaties, aritmie),.  
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (≤1/10.000)  
Impotentie, gevoeligheid voor licht,.  
 
Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)  
Urineweginfecties, nachtmerries, geheugenstoornissen bij ouderen, rusteloze activiteit (agitatie), 
angst, verhoogde druk in de oogbol (nauwe-hoek-glaucoom), verhoogde oogdruk, wazig zien, 
hitteberoerte, herhaalde voorvallen van tijdelijke jeukende zwelling van de huid en/of slijmvliezen 
(angio-oedeem), galbulten (urticaria) overgevoeligheid, zuurbranden, zweren (ulcera) in de mond, een 
zogenaamd “lui oog”(amblyopie), verlamming van de accomodatiespier in het oog (cycloplegie), 
hartkloppingen (palpitaties), , verwijding van de pupillen (mydriasis), het terugstromen van 
maaginhoud in de slokdarm, hallucinaties, paranoia, geheugenstoornissen, stuiptrekkingen (kinderen 
kunnen gevoeliger zijn voor dit type bijwerking), versnelde hartslag (tachycardie), huidreacties 
waaronder uitslag.  
 



Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg, tabletten     RVG 21285 

 

Module 1 Administrative information and prescribing information 

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1501 Pag. 6 van 6 
 

  

Het optreden van de bovengenoemde bijwerkingen kan worden verminderd door de dosis 
oxybutyninehydrochloride te verlagen. 
 
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 het Nederlands Bijwerkingen 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? 
 
Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking. 
  
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 
'Niet te gebruiken na' of 'Exp.'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. Raadpleeg bij twijfel over de houdbaarheid uw apotheker. 
  
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 stof in dit middel is oxybutyninehydrochloride. Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg 

bevat per tablet 5 mg oxybutyninehydrochloride. 
• De andere stoffen in dit middel zijn lactose, cellulose, talk en magnesiumstearaat. 
 
Hoe ziet Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
De tabletten hebben een breukstreep aan één kant. 
Een doosje bevat 30, 60 of 90 tabletten. De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips à 10 stuks. 
  
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:  
Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn 
Fabrikanten: 
• Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn 
• Synthon B.V., Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen 
• Synthon Hispania S.L., castello 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spanje 
 
Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 21285. 
  
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2015  

http://www.lareb.nl/

