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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Dormonoct, tabletten 1 mg 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Dormonoct bevat als werkzame stof loprazolam mesilaat monohydraat, overeenkomend met 1 mg 

loprazolam.  

 

Hulpstoffen: deze tablet bevat o.a. 85 mg lactose. 

 

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Tabletten. De tabletten hebben een breukstreep om doorslikken te vergemakkelijken. De tabletten 

bevatten de opdruk “A 026”. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

 

Dormonoct is geïndiceerd voor de kortdurende symptomatische behandeling van slapeloosheid bij 

volwassenen. 

Benzodiazepinen dienen slechts te worden gebruikt als de aandoening ernstig is, invaliderend is of 

indien de patiënt als gevolg van de aandoening extreem lijdt. 

 

Premedicatie voor operatieve ingrepen 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Voor oraal gebruik. 

De tablet dient vlak voor het slapen gaan in zijn geheel te worden ingenomen met voldoende water. 

 

De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn. De patiënt dient regelmatig gecontroleerd te 

worden en het nut van voortzetting van de behandeling dient te worden geëvalueerd, vooral als de 

patiënt vrij is van symptomen. Gewoonlijk varieert de duur van de behandeling van enkele dagen tot 

twee weken, met een maximum van 4 weken, inclusief de periode van afbouwen. 

 

In bepaalde situaties kan een verlenging tot voorbij de maximale behandelduur noodzakelijk zijn, maar 

dit dient slechts plaats te vinden na herbeoordeling van de toestand van de patiënt, omdat het risico op 

misbruik en afhankelijkheid toeneemt bij toename van de behandelduur (zie rubriek 4.4).  

De dosis dient individueel te worden aangepast. De als regel aanbevolen dosering bedraagt 0,5 tot 1 

mg. Bij volwassenen is de gebruikelijke dosis 1 mg voor het slapen gaan. Bij ouderen of verzwakte 

patiënten dient de dosering na een begindosis van 0,5 mg aan de individuele reactie te worden 

aangepast. Evenzo is dit van toepassing op patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie. Bij 

ernstige slaapstoornissen en bij psychiatrische patiënten kan een dosering van 2 mg nodig zijn. 

 

Speciale patientgroepen 

Pediatrische patiënten  

De veiligheid en effectiviteit van loprazolam zijn niet bewezen bij kinderen jonger dan 18 jaar. 

Daarom dient loprazolam niet te worden voorgeschreven aan deze patientpopulatie (zie rubriek 4.3)  
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4.3 Contra-indicaties 

 

-  Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen. 

- Myasthenia gravis. 

- Slaap apnoe syndroom. 

- Ernstige respiratoire insufficiëntie. 

-  Ernstige leverinsufficiëntie. 

- Leeftijd jonger dan 18 jaar. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

De toediening van benzodiazepinen verergert de symptomen van myasthenia. Ze dienen in deze 

gevallen alleen bij uitzondering te worden gebruikt en onder strikte begeleiding. 

 

De oorzaak van de slapeloosheid dient indien mogelijk te worden vastgesteld en onderliggende 

factoren moeten behandeld worden voordat een slaapmiddel wordt voorgeschreven.  

 
Tolerantie 

Bij gebruik van loprazolam gedurende enkele weken kan het hypnotisch effect afnemen door het 

ontwikkelen van tolerantie. 

 

Afhankelijkheid 

Het gebruik van benzodiazepinen zoals loprazolam kan leiden tot de ontwikkeling van misbruik en/of 

fysieke en psychologische afhankelijkheid van deze producten. Het risico op afhankelijkheid neemt 

toe met de dosering en behandelduur; het is ook groter bij patiënten met een voorgeschiedenis van 

psychiatrische stoornissen en/of alcohol- of drugsmisbruik. Dormonoct moet daarom met uiterste 

voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met huidige of een voorgeschiedenis van alcohol-, 

verdovende middelen- of drugsmisbruik. 

Bij lichamelijke afhankelijkheid kan het plotseling stoppen van de behandeling leiden tot 

onthoudingsverschijnselen. Deze kunnen zich uiten door hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, 

gespannenheid, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen treden de volgende 

symptomen op: derealisatie, depersonalisatie, hyperacusis, gevoelloosheid bij aanraken en tinteling 

van de extremiteiten, overgevoeligheid voor licht, geluid, en lichamelijk contact, hallucinaties of 

epileptische aanvallen. 

 

Rebound insomnia en angst: Hierbij treden de symptomen op die tot het starten van de behandeling 

hebben geleid, zoals slapeloosheid. Dit syndroom is van voorbijgaande aard en treedt op bij het 

stoppen van de behandeling. Het kan gepaard gaan met stemmingswisselingen, angst- en 

slaapstoornissen en rusteloosheid. Omdat het risico op onthoudingsverschijnselen groter is bij het 

abrupt stoppen van de behandeling wordt aangeraden de dosering geleidelijk af te bouwen. 

 

Duur van de behandeling 

De behandelduur dient zo kort mogelijk te zijn, maar mag niet langer dan 4 weken zijn. Een 

verlenging van deze periode mag niet plaatsvinden zonder een herbeoordeling van de situatie.  

Het kan nuttig zijn om de patiënt bij het begin van de behandeling te informeren over de beperkte 

behandelduur en de geleidelijke afbouw van de dosering. 

Het is van belang dat de patiënt op de hoogte is van de mogelijkheid van rebound verschijnselen, zodat 

angst, indien zich dergelijke verschijnselen voordoen tijdens het staken van Dormonoct, 

geminimaliseerd wordt. 

 

Er zijn aanwijzingen dat bij gebruik van benzodiazepinen met een korte werkingsduur, zoals 

loprazolam, reeds voor de toediening van een volgende dosis, onthoudingsverschijnselen kunnen 

optreden. Dit geldt in het bijzonder wanneer de dosering hoog is. 

 

Amnesie 
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Benzodiazepinen kunnen anterograde amnesie veroorzaken. Dit treedt meestal op enkele uren na 

inname. Het is daarom aan te bevelen dat de patiënt na inname 7 - 8 uur ongestoord kan slapen. 

 

Psychiatrische en paradoxale reacties 

Rusteloosheid, agitatie, geïrriteerdheid, agressiviteit, waanideeën, woedeaanvallen, nachtmerries, 

hallucinaties, psychosen, ongepast gedrag en andere gedragsstoornissen komen voor bij het gebruik 

van benzodiazepinen. Indien deze reacties voorkomen, dient het gebruik van Dormonoct te worden 

gestaakt.  

 

Deze reacties treden eerder op bij kinderen en ouderen. 

 

Risico’s van gelijktijdig gebruik met opioïden: 

Gelijktijdig gebruik van Dormonoct en opioïden kan resulteren in sedatie, respiratoire depressie, coma 

en overlijden. Vanwege deze risico’s dienen sedativa, zoals benzodiazepinen of verwante 

geneesmiddelen zoals Dormonoct, alleen gelijktijdig met opioïden te worden voorgeschreven indien er 

geen alternatieve behandelingsmogelijkheden zijn.   

 

Indien besloten wordt om Dormonoct, gelijktijdig met opioïden voor te schrijven, dan dient de laagst 

mogelijke effectieve dosis te worden gebruikt en de duur van de behandeling zo kort mogelijk te zijn 

(zie ook de algemene doseringsadviezen in rubriek 4.2). Patiënten moeten nauwlettend worden 

gevolgd op tekenen en symptomen van respiratoire depressie en sedatie. Dit in acht nemend, wordt 

sterk aangeraden om patiënten en hun directe omgeving op de hoogte te stellen van deze symptomen 

(zie rubriek 4.5). 

 

Vallen 

Vanwege zijn farmacologische eigenschappen kan loprazolam ataxie, spierzwakte, vermoeidheid, 

duizeligheid, sufheid en een verminderd bewustzijn veroorzaken. Dit kan leiden tot vallen en 

vervolgens tot ernstige verwondingen. Het risico op vallen is hoger bij oudere patiënten en als hogere 

dosering dan de aanbevolen dosering wordt gebruikt.  

 

Zelfmoordgedachten/zelfmoordpoging/zelfmoord en depressie  

Sommige epidemiologische onderzoeken suggereren een verhoogde incidentie van 

zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen en zelfmoord bij patiënten met of zonder depressie, die 

behandeld worden met benzodiazepinen en andere hypnotica, waaronder loprazolam. Er is echter geen 

oorzakelijk verband vastgesteld. 

 

Specifieke patiëntengroepen 

Bij ouderen en verzwakte patiënten moet voorzichtig worden gedoseerd, zoals voor alle hypnotica, 

vanwege een mogelijk verhoogde gevoeligheid voor de medicamenten (zie rubriek 4.2). 

 

Bij ouderen dient de dosering te worden aangepast (zie rubriek 4.2). 

 

Bij matige respiratoire insufficiëntie moet goed worden gecontroleerd of dit gedurende de behandeling 

niet verergert en de dosis moet worden aangepast. 

 

Bij nierinsufficiëntie moet de dagdosis en de frequentie worden aangepast aan de ernst van de 

insufficiëntie (zie rubriek 4.2). 

 

Het gebruik van benzodiazepinen door patiënten met een ernstige leverinsufficiëntie is gecontra-

indiceerd, omdat dit bij hen encefalopathie kan bevorderen. (zie rubriek 4.2). 

 

Het gebruik van benzodiazepinen wordt niet aangeraden voor de primaire behandeling van 

psychiatrische aandoeningen. Benzodiazepinen dienen niet als monotherapie te worden gegeven voor 

de behandeling van depressie of angst geassocieerd met depressie (i.v.m. suïcide). 

 

Benzodiazepinen dienen met grote voorzichtigheid te worden toegepast bij patiënten met alcohol- of 

drugsmisbruik in de anamnese. 



4 
Dormonoct SmPC 280421 

 

Dormonoct bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, 

Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Niet aanbevolen:  

Gelijktijdige inname met alcohol: loprazolam dient niet gelijktijdig met alcohol te worden gebruikt. 

De sedatieve werking kan versterkt worden wanneer het middel in combinatie met alcohol wordt 

gebruikt. Dit beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. 

 

Houd rekening met 

Bij gelijktijdige toediening van loprazolam met centraal zenuwstelsel sederende middelen, zoals 

antipsychotica (neuroleptica), andere hypnotica, anxiolytica/sedativa, antidepressiva, narcotische 

analgetica, anti-epileptica, anesthetica en sederende antihistaminica wordt het centraal dempend effect 

op het centraal zenuwstelsel versterkt. 

 

Bij narcotische analgetica kan ook een verhoging van de euforie optreden, die kan leiden tot 

versterking van de psychische afhankelijkheid. 

 

Opioïden: 

Het gelijktijdig gebruik van sedativa zoals benzodiazepinen of verwante geneesmiddelen zoals 

Dormonoct met opioïden verhoogt het risico op sedatie, respiratoire depressie, coma en overlijden 

door het additief dempende effect op het centraal zenuwstelsel. De dosering en de duur van de 

gelijktijdige behandeling moeten worden beperkt (zie rubriek 4.4). 

 

Gelijktijdig gebruik met andere benzodiazepinen verhoogt het risico op onthoudingsverschijnselen bij 

het stoppen van de behandeling. 

 

Bij gelijktijdig gebruik met neuromusculaire onderdrukkers (curare achtige verbindingen en 

spierverslappers) treedt een synergistisch effect op. 

 

Stoffen die bepaalde leverenzymen (met name cytochroom  P450) remmen, kunnen de activiteit van 

benzodiazepinen verhogen. Dit geldt in mindere mate voor benzodiazepinendie uitsluitend door 

conjugatie worden gemetaboliseerd. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

Er zijn beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van loprazolam bij zwangere vrouwen. Echter, 

een grote hoeveelheid gegevens die zijn verzameld vanuit cohortonderzoeken heeft geen bewijs 

aangetoond van het optreden van grote malformaties na blootstelling aan benzodiazepinen tijdens het 

eerste trimester van de zwangerschap, hoewel bij bepaalde case-controle-onderzoeken een toename 

werd waargenomen van het aantal gevallen van gespleten lip en gehemelte bij benzodiazepinen. 

 

Het gebruik van loprazolam wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. 

 

Benzodiazepinen passeren de placenta. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten geinformeerd 

zijn contact op te nemen met haar arts over het stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. indien 

ze zwanger zijn of het vermoeden heeft zwanger te zijn 

 

Gevallen van verminderde foetale beweging en variabiliteit in de foetale hartslag zijn beschreven na 

toediening van benzodiazepinen tijdens het tweede en/of derde trimester van de zwangerschap. 

 

Bij toediening van hoge doses loprazolam tijdens het laatste trimester van de zwangerschap of tijdens 

de bevalling zijn effecten te verwachten bij de pasgeborene zoals neonatale hypotonie, hypothermie, 

moeite met voeden en ademnood. 
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Daarnaast kunnen kinderen van moeders die tijdens de latere fase van de zwangerschap gedurende een 

langere periode benzodiazepinen gebruikten een fysieke afhankelijkheid ontwikkelen en kunnen zij 

risico lopen op het ontwikkelen van ontwenningsverschijnselen tijdens de postnatale periode. Het 

wordt aanbevolen om de pasgeborene op gepaste wijze te monitoren tijdens de postnatale periode. 

  

Borstvoeding 

Loprazolam wordt uitgescheiden in de moedermelk. Loprazolam dient niet gebruikt te worden tijdens 

het geven van borstvoeding. 

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 

De rijvaardigheid of het gebruik van machines kan nadelig worden beïnvloed door sedatie, amnesie, 

verminderde concentratie en verminderde spierfunctie. Indien de slaapduur onvoldoende is kan de 

kans op verminderde waakzaamheid toenemen. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

De frequentie van de hieronder vermelde ongewenste reacties is gedefinieerd met gebruikmaking van 

de volgende conventie: zeer vaak (1/10); vaak (1/100, 1/10); soms (1.000, 1/100); zelden 

(1/10.000, 1/1000); zeer zelden (1/10.000), niet bekend (kan met beschikbare gegevens niet 

worden bepaald). 

 

De beschreven bijwerkingen hebben voornamelijk betrekking op doses hoger dan 1 mg.  

De meest voorkomende bijwerkingen zijn sufheid overdag, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, 

spierzwakte en pruritis. 

 

Bloed-en lymfestelselaandoeningen 

Zeer zelden: eosinofilie 

 

Psychische stoornissen 

Niet bekend: verminderd libido, afvlakking emoties, verwardheid, paradoxale reacties als 

rusteloosheid, agitatie, prikkelbaarheid, agressie, wanen, woedeaanvallen, nachtmerries, hallucinaties, 

psychosen, ongepast gedrag en andere gedragsstoornissen. 

 

Zenuwstelselaandoeningen 

Vaak: Sufheid overdag, hoofdpijn. 

Soms: duizeligheid, spierzwakte. 

Niet bekend: anterograde amnesie, dronken gevoel, ataxie, verminderd bewustzijn, spraakstoornissen. 

 

Oogaandoeningen 

Niet bekend: dubbelzien.   

 

Maagdarmstelselaandoeningen 

Vaak: misselijkheid. 

Niet bekend: constipatie. 

 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Soms: pruritus. 

Niet bekend: rash. 

 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Soms: vermoeidheid. 

 

Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties 

Niet bekend: val (zie rubriek 4.4). 
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Gebruik van benzodiazepinen wordt geassocieerd met de volgende bijwerkingen: 

 

Amnesie 

Anterograde amnesie kan voorkomen bij gebruik van therapeutische doseringen. Het risico neemt toe 

bij hogere doseringen. Amnesie kan samengaan met ongepast gedrag (zie rubriek 4.4) 

 

Depressie 

Pre-existente depressie kan manifest worden tijdens het gebruik van benzodiazepinen. 

 

Psychiatrische en paradoxale reacties 

Reacties zoals rusteloosheid, agitatie, prikkelbaarheid, agressie, wanen, woedeaanvallen, hallucinaties, 

psychoses, ongepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen optreden bij het gebruik van 

benzodiazepinen of benzodiazepine-achtige stoffen. Deze kunnen ernstig zijn bij dit middel. Deze 

reacties treden vaker op bij ouderen (zie rubriek 4.4). 

 

Afhankelijkheid 

Gebruik (zelfs bij therapeutische doseringen) kan aanleiding geven tot het ontstaan van fysieke 

afhankelijkheid; stoppen van de behandeling kan resulteren in onthoudings- of reboundverschijnselen 

(zie rubriek 4.4). Psychische afhankelijkheid kan voorkomen. Misbruik van benzodiazepinenis 

gemeld. 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 

deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 

gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 

te melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 

 

Net als bij andere benzodiazepinen, zal een overdosis met loprazolam niet levensbedreigende zijn, 

tenzij sprake is van gecombineerd gebruik met andere centraal zenuwstelsel onderdrukkende middelen 

(waaronder alcohol).Bij de behandeling van een overdosering met een geneesmiddel dient men er 

rekening mee te houden dat mogelijk meerdere middelen zijn ingenomen. De behandeling zal hierop 

moeten worden afgestemd. 

 

Symptomen 

Een overdosering met benzodiazepinen manifesteert zich doorgaans in een demping van het centrale 

zenuwstelsel, variërend van slaperigheid tot coma. In milde gevallen zijn de symptomen slaperigheid, 

verwardheid en lethargie. In ernstigere gevallen zijn de symptomen ataxie, hypotonie, hypotensie, 

respiratoire depressie, zelden coma en zeer zelden dood. 

 

Behandeling 

Kort na ingestie is het zinvol braken op te wekken indien de patiënt bij bewustzijn is, of indien de 

patiënt bewusteloos is, de maag te spoelen terwijl de luchtweg door middel van intubatie beschermd 

wordt. Als maaglediging niet resulteert in een conditieverbetering van de patiënt, moet actieve kool 

worden toegediend en eventueel in combinatie met een laxans in de maag worden achtergelaten. 

Wanneer bekend is dat een zeer grote hoeveelheid is ingenomen kan dit ook na lange tijd effect 

hebben. Geforceerde diurese heeft geen nut. Flumazenil kan nuttig zijn als antidotum, eventueel in 

combinatie met symptomatische behandeling in het ziekenhuis. 

De behandeling bij het optreden van coma is hoofdzakelijk symptomatisch, waarbij complicaties zoals 

asfyxie door het achteruitzakken van de tong of aspiratie van de maaginhoud dienen te worden 

voorkomen. Intraveneuze vloeistoftoediening is nuttig om uitdroging te vermijden. Vooral bij 

combinatie met andere sedativa is ondersteuning van vitale functies, vooral van de ademhaling, van 

belang. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
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5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: benzodiazepinederivaten, ATC-code: N05CD11 

 

Dormonoct is een slaapmiddel. Het verkort de inslaaptijd, het vermindert de frequentie van nachtelijke 

onderbrekingen van de slaap, het verlengt de totale slaapduur. Dormonoct induceert een nagenoeg 

fysiologische slaap. Door de korte werkingsduur heeft Dormonoct ten opzichte van andere met een 

lange halfwaardetijd het voordeel dat de kans op nawerkingen de volgende morgen verminderd is. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Absorptie 

Na orale toediening wordt loprazolam voor circa 80% geabsorbeerd. 

Na een dosering van 1 tot 2 mg per dag bedroeg de maximale bloedspiegel circa 5.2 – 11.0 ng/ml. De 

tmax wordt ongeveer 1 uur na orale toediening bereikt. De absolute biologische beschikbaarheid 

bedraagt circa 80%. 

De absorptie wordt nauwelijks door voedsel beïnvloed. 

 

Distributie 

Loprazolam bindt voor circa 70 – 80 % aan plasma eiwitten. Het gemiddelde totale distributievolume 

is circa 4 L. 

 

Biotransformatie 

Loprazolam wordt voor circa 20% gemetaboliseerd, voornamelijk in het belangrijkste farmacologisch 

actieve metaboliet piperazine-N-oxide.  

 

Eliminatie 

Loprazolam wordt voor circa 80% via de urine en faeces uitgescheiden. Een klein gedeelte wordt als 

metaboliet via de gal uitgescheiden. 

De plasma-eliminatiehalfwaardetijd van loprazolam in plasma varieert van 6-8 uur.  

 

Het farmacokinetisch profiel van piperazine-N-oxide is vergelijkbaar met dat van loprazolam. 

 

Ouderen 

De farmacokinetische eigenschappen van loprazolam bij ouderen zijn vergelijkbaar met die bij 

jongeren. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Geen bijzonderheden 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

- colloïdaal siliciumdioxide 

- maïszetmeel 

- cellulose 

- polyvidon 

- magnesiumstearaat 

- lactose 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend. 

 

6.3 Houdbaarheid 
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2 jaar 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Bewaren beneden 25°C. 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

30 tabletten à 1 mg in blisterverpakking (PVC/Al). 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen  

Geen bijzondere vereisten. 

 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Genzyme Europe B.V. 

Paasheuvelweg 25 

1105 BP Amsterdam 

 

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

RVG 09882 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 5 september 1983 

Datum van verlenging van de vergunning: 5 september 2013 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke herziening betreft de rubrieken 4.1 t/m 4.4: 27 april 2021 . 


