
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 
 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

Bundisarin 10 mg, tabletten met verlengde afgifte 
 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

Iedere tablet bevat 10 mg alfuzosinehydrochloride. 
 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 
 
 

3. FARMACEUTISCHE VORM 
 

Tablet met verlengde afgifte. 
 

Witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe filmomhulde tablet met een ingeperste 'X' aan de ene 
kant en '47' aan de andere kant. 

 
 

4. KLINISCHE GEGEVENS 
 

4.1 Therapeutische indicaties 
 

Behandeling van matige tot ernstige symptomen van benigne prostaat hyperplasie (BPH) 
inclusief adjuvante therapie bij urethrale katheterisatie voor acute urineretentie (AUR) in 
verband met BPH en behandeling na verwijdering van de katheter. 

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 

 
Dosering 
 
Volwassenen 
BPH: De geadviseerde dosering is een tablet met verlengde afgifte van 10 mg per dag. 
AUR: Eén 10 mg tablet dagelijks na een maaltijd in te nemen vanaf de eerste dag van katheterisatie 
en voortzetten na het verwijderen van de katheter tenzij er een recidief is van acute urineretentie of 
ziekte progressie 

 
Ouderen en patiënten met verminderde nierfunctie 
Gebaseerd op farmacokinetische en klinische veiligheidsgegevens kunnen ouderen en patiënten met 
nierinsufficiëntie (creatinineklaring ≥30 ml/min) worden behandeld met de gebruikelijke dosis. 
Vanwege het ontbreken van klinische veiligheidsgegevens mag alfuzosine niet worden toegediend 
aan patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min zie rubriek 4.4). 

 
Patiënten met leverinsufficiëntie 
Alfuzosine 10 mg tablet met verlengde afgifte is gecontra-indiceerd bij leverinsufficiëntie (zie 
rubriek 4.3). 
 
Paediatrische patiënten 
De werkzaamheid van alfuzosine is niet vastgesteld bij kinderen van 2 tot 16 jaar (zie rubriek 5.1). 
Daarom is alfuzosin niet geschikt voor gebruik bij kinderen. 

 
Toedieningswijze 
Oraal gebruik. 



 
De tablet met verlengde afgifte moet héél worden doorgeslikt met voldoende vloeistof 
(bijvoorbeeld een glas water). De tablet met verlengde afgifte moet niet gemalen, gekauwd of 
gedeeld worden (zie rubriek 4.4) 
De eerste dosis moet genomen worden vóór het slapen. De tablet met verlengde afgifte moet elke 
dag op hetzelfde tijdstip onmiddellijk na de maaltijd worden ingenomen. 

 
4.3 Contra-indicaties 

 
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of andere quinazolines (bijv. terazosine, 

doxazosine) of    voor de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 
• Aandoeningen met orthostatische hypotensie. 
• Leverinsufficiëntie. 
• Combinatie met andere alfa-1-receptorblokkers. 

 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 
Voor aanvang van de therapie met alfuzosine dient de patiënt onderzocht te worden om  andere 
aandoeningen die dezelfde symptomen veroorzaken als BPH, uit te sluiten. Voor aanvang en 
tijdens de behandeling dient een onderzoek dmv een rectale scan,en indien nodig, prostaat 
specifiek antigen (PSA), plaats te vinden. 
 
Bundisarin 10 mg mag niet toegediend worden aan patiënten met een ernstig verminderde 
nierfunctie (creatinineklaring <30 ml/min), aangezien er geen klinische veiligheidsgegevens 
beschikbaar zijn voor deze patiëntengroep. 
 
Bundisarin 10 mg dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten die met antihypertensiva of 
nitraten worden behandeld. De bloeddruk moet geregeld gecontroleerd worden, vooral aan het 
begin van de behandeling. 
 
Een duidelijke daling van de bloeddruk is gemeld in post-marketing surveillance bij patiënten 
met reeds bestaande risicofactoren (zoals een onderliggende hartziekten en / of gelijktijdige 
behandeling met anti-hypertensie medicatie). Het risico op het ontwikkelen van hypotensie en 
aanverwante bijwerkingen kan groter zijn bij oudere mensen (zie rubriek 4.8). Voorzichtigheid 
is geboden wanneer bundisarin wordt voorgeschreven aan ouderen. De patiënt dient 
gewaarschuwd te worden voor deze mogelijke verschijnselen. 
Bij sommige patiënten kan binnen enkele uren na toediening orthostatische hypotensie ontstaan, 
met of zonder symptomen (duizeligheid, vermoeidheid, transpireren). De patiënt dient te gaan 
liggen of zitten totdat de symptomen verdwenen zijn. Deze verschijnselen zijn gewoonlijk van 
voorbijgaande aard en kunnen optreden aan het begin van de behandeling. Het is in de regel niet 
noodzakelijk de behandeling te staken. De patiënt dient geïnformeerd te worden dat      deze 
symptomen mogelijk kunnen voorkomen.  
 
De behandeling van coronaire insufficiëntie dient voortgezet te worden. Alfuzosine moet gestopt 
worden wanneer angina pectoris terugkeert of verergert. 
 
Zoals met alle alfa1-blokkers dient alfuzosine met voorzichtigheid gebruikt te worden bij 
patiënten met acuut hartfalen. 
 
Patiënten met een aangeboren QTc verlenging, met een bekende QTc verlenging of die 
geneesmiddelen gebruiken waarvan bekend is dat die het QTc-interval verlengen, dienen 
voor en tijdens het gebruik van alfuzosine gecontroleerd te worden. 
 
Gelijktijdig gebruik van alfuzosine en sterke CYP3A4-remmers (zoals itraconazol, 
ketoconazol, proteaseremmers, claritromycine, telithromycine en nefazodon) moet worden 
vermeden (zie rubriek 4.5). Alfuzosine mag niet gelijktijdig worden gebruikt met CYP3A4-
remmers waarvan bekend is dat ze het QTc-interval verlengen (bijvoorbeeld itraconazol en 



claritromycine). Een tijdelijke onderbreking van de behandeling met alfuzosine wordt 
aanbevolen als de behandeling met dergelijke geneesmiddelen wordt gestart. 
 
Het “Intraoperative Floppy Iris Syndrome” (IFIS, een variant van het kleine pupilsyndroom) is 
waargenomen tijdens cataractchirurgie bij een aantal patiënten dat behandeld werd of was met 
tamsulosine. In enkele gevallen werd dit ook bij andere alfa-1-blokkers gerapporteerd waardoor 
de mogelijkheid van een klasse-effect kan niet worden uitgesloten. Aangezien IFIS kan leiden tot 
een gecompliceerde werkwijze tijdens de cataractoperatie, dient gebruik nu of in het verleden 
van alfa-1-blokkers kenbaar te worden gemaakt aan de oogchirurg voor de oogoperatie. 
 
Alfuzosine is net als andere alfa-adrenerge antagonisten geassocieerd met priapisme. Deze 
bijwerking kan leiden tot permanente weefselschade (met inbegrip van necrose en/of gangreen) 
en impotentie wanneer dit niet goed behandeld wordt. In het geval van priapisme dient er direkt 
contact opgenomen te worden met een arts om de ernst van de aandoening te bepalen en de 
noodzaak tot observatie en/of behandeling. 
 
Voorzichtigheid is geboden als alfuzosine toegediend wordt aan patiënten die op andere alfa1-
receptorblokkers hebben gereageerd met een sterke hypotensie. 
 
De behandeling dient geleidelijk gestart te worden bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere 
alfa1-receptorblokkers. 
 
Patiënten dienen geïnstrueerd te worden om de tablet in zijn geheel in te nemen. Andere 
toedieningsmethoden, zoals vermalen, verpoederen of kauwen van de tablet. dienen vermeden 
te worden. Onjuiste toediening kan leiden tot ongewenste afgifte en absorptie van de actieve 
stof, met de kans op snel optreden van bijwerkingen. 
 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 
Er zijn geen farmacokinetische interacties waargenomen in studies met gezonde vrijwilligers tussen 
alfuzosine en de volgende middelen: warfarine, digoxine, hydrochloorthiazide en atenolol. 
 
Toediening van een algehele narcose aan een patiënt die behandeld wordt met alfuzosine kan leiden 
tot een instabiele bloeddruk zoals een zware hypotensie. Het wordt aanbevolen om 24 uur voor een 
operatie te stoppen met de tabletten. 
 
Combinaties die gecontra-indiceerd zijn 
- Gelijktijdig gebruik van alfa-1- receptorblokkers (zie rubriek 4.3) 

Verhoogd hypotensief effect. Risico op ernstige orthostatische hypotensie 
 

Niet aanbevolen combinaties 
- Krachtige CYP3A4-remmers zoals itraconazol, ketoconazol, protease inhibitoren 

(bijvoorbeeld ritonavir), clarithromycine, erythromycine, telithromycine en nefazodon, 
aangezien alfuzosine bloedspiegels hierdoor kunnen worden verhoogd (zie rubriek 4.4). 

- Herhaalde dagelijkse doses van de sterke CYP3A4 remmer ketoconazol, 200 mg per dag voor 
een periode van 7 dagen, leidde tot een toename van de Cmax (2,11 keer) en de AUClast (2,46 
keer) van alfuzosine 10 mg verlengde afgifte tabletten wanneer deze werden toegediend 
gedurende gevoede toestand. Andere parameters zoals tmax en t1/2 veranderden niet.  

De toename in Cmax en AUClast en AUC van alfuzosine na een herhaalde dagelijkse dosis van 400 
mg ketoconazol gedurende 8 dagen, was respectievelijk 2,3 keer en 3,2 keer  en 3,0 keer (zie 
rubriek 5.2). 

 
Combinaties waar voorzichtigheid is geboden  
- Antihypertensiva (zie rubriek 4.4) 
- Nitraten (zie rubriek 4.4) 



 
De aanbevelingen voor dosering dienen in overweging te worden genomen gezien het risico op 
hypotensie (zie rubriek 4.4). 

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: 

 
Niet van toepassing. 

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

 
Er zijn geen gegevens bekend over een effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.  
Bijwerkingen zoals vertigo, duizeligheid of asthenie kunnen zich met name bij het begin van de 
behandeling voordoen. Bij het besturen van voertuigen of het gebruik van machines dient hiermee 
rekening te worden gehouden. 
 

4.8 Bijwerkingen 
 

De frequenties van bijwerkingen worden als volgt gedefinieerd als: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak 
(≥1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 
1/10.000), niet bekend (kunnen niet geschat worden met de beschikbare gegevens). 

 
Systeem Orgaan 
Klasse 

Vaak Soms Zelden Niet 
beken

d 
Bloed- en 
lymfestelsel 
aandoeningen 

   neutropenie, 
thrombocytop
enie 

Zenuwstelsel- 
aandoeningen 

zwakte, 
malaise, 
duizeligheid, 
hoofdpijn 

sufheid, 
flauwvallen, 
vertigo 

  

Oogaandoeningen  visusstoornissen  Intra- 
operatief 
Floppy Iris 
Syndroom 
(zie rubriek 
4.4) 

Hart- en bloedvat-  tachycardie, angina pectoris 
bij patiënten 
met een 
bestaande 
coronair 
insufficiëntie 
(zie rubriek 4.4) 

atrium 
Aandoeningen palpitaties, 

syncope 
fibrilleren 

   

   

Bloedvat- 
aandoeningen 

 flushing, 
orthostatische 
hypotensie 

  

Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en 
mediastinum- 
aandoeningen 

 rhinitis   



Maagdarmstelsel- 
aandoeningen 

misselijkheid, 
buikpijn, 
droge mond 

diarree, 
braken 
 

  

Lever- en 
galaandoeningen 

  hepatotoxiciteit hepato- 
cellulaire 
bescha- 
diging, 

  cholesta- 
tische 
leverziekte 



Huid- en onderhuid- 
aandoeningen 

 rash, 
pruritus 

urticaria, 
angioneurotisch 
oedeem, 
angio-oedeem. 

 

Voortplantings- 
stelsel- en 
borstaandoeningen 

   priapisme 

Algemene 
aandoeningen en 
toedieningsplaats- 
stoornissen 

asthenie oedeem pijn op de 
borst. (zie rubriek 
4.4) 

  

 

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 via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, www.lareb.nl. 
 

4.9 Overdosering 
 

In geval van overdosering dient de patiënt in liggende positie gehouden te worden en de 
gebruikelijke behandeling van hypotensie plaats te vinden, In geval van significante 
hypotensie, kan de juiste corrigerende behandeling een vasoconstrictor zijn die direct werkt 
op de vasculaire spiervezels 
Alfuzosine wordt niet gemakkelijk gedialyseerd vanwege de sterke eiwitbinding. 
Maagspoeling is mogelijk, gevolgd door toediening van geactiveerde kool als laxans.  

 
 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 

Farmacotherapeutische categorie: geneesmiddelen gebruikt bij goedaardige prostaat 
hypertropie,  ATC-code: G04CA01 

 
Alfuzosine, een racemaat, is een oraal quinazolinederivaat, dat de postsynaptische alfa-1-
receptoren selectief blokkeert. In vitro onderzoeken hebben  de selectiviteit van  het middel op 
alfa-1-receptoren in de trigon van de urineblaas, de urethra en de prostaat bevestigd. De klinische 
symptomen bij BPH zijn niet alleen gerelateerd aan de afmeting van de prostaat, maar ook aan de 
sympathicomimetische zenuwimpulsen die door stimulering van de postsynaptische 
alfareceptoren de tonus van de gladde spieren van de lagere urinewegen verhogen. Tijdens de 
behandeling met alfuzosine ontspannen gladde spieren zich, waardoor de urineflow verbetert. 

 
Klinisch bewijs van uroselectiviteit is aangetoond door de klinische werkzaamheid en een goed 
veiligheidsprofiel bij mannen die behandeld werden met alfuzosine, waaronder ouderen en 
hypertensieve mannen. 
 
Bij mannen verbetert alfuzosine de lediging door de uretrale spiertonus en de weerstand van de 
blaasuitgang te verlagen en vergemakkelijkt het de lediging van de blaas. 
 
Bij placebo-gecontroleerd onderzoek bij BPH-patiënten heeft alfuzosine: 
−  de peak flow rate (PFR) significant verhoogd(Qmax) bij patiënten met een Qmax < 15 ml/s 
 met gemiddeld 30%. Deze verbetering werd waargenomen vanaf de eerste dosis; 
−  de detrusordruk significant verminderd en het volume doen toenemen waarbij een sterke 
 aandrang om te plassen ontstaat;, 
−  een significant verlaagd urineresidu. 

 

http://www.lareb.nl/


De werkzaamheid op de piek flow rate wordt tot 24 uur na inname waargenomen. 
 
Deze urodynamische effecten leiden tot een verbetering van de lagere 
urinewegsymptomen (LUWS), zoals vulling (irriterend) als ook de (obstructieve) 
symptomen bij het lozen, wat duidelijk werd aangetoond.  
Een lagere frequentie van acute urineretentie (AUR) werd waargenomen bij met 
alfuzosine behandelde patiënten in vergelijking met niet-behandelde patiënten. Daarnaast 
verhoogde alfusozine de kans op een succesvolle spontane urinelozing na verwijderen 
van de catheter bij mannen met een eerste episode van AUR gerelateerd aan BPH en in 
vergelijking met placebo, de noodzaak voor een operatie door een AUR terugval, met 3 
tot 6 maanden reduceerde. 

 
Pediatrische patiënten 
Alfuzosine is niet geïndiceerd voor gebruik bij pediatrische patiënten (zie rubriek 4.2). 
De werkzaamheid van alfuzosinehydrochlororide is niet aangetoond in 2 studies met 197 patiënten 
tussen 2 en 16 jaar oud met een verhoogde detrusordruk (LPP ≥ 40 cm H2O) die van 
neurologische oorsprong is. De dosering bij deze patiënten bedroeg 0,1 mg/kg/dag of 0,2 
mg/kg/dag. Daarbij werden aangepaste formuleringen voor kinderen gebruikt. 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 
Absorptie 
Alfuzosine laat een lineaire farmacokinetiek zien in de therapeutische doseringsrange.  
De biologische beschikbaarheid is 64% wanneer toegediend als onmiddellijke afgifte formulering 
(2,5 mg). Het kinetische profiel wordt gekenmerkt door grote interindividuele fluctuaties (7-
voudig) in plasmaconcentraties. 
 
De gemiddelde relatieve biologische beschikbaarheid van de verlengde afgifte 10 mg tablet 
bedraagt 104,4% in vergelijking met de onmiddellijke afgifte formulering (2,5 mg driemaal 
daags) bij gezonde vrijwilligers van middelbare leeftijd. Na toediening wordt de maximale 
plasmaconcentratie in 9 uur bereikt in vergelijking met 1,0 uur voor de onmiddellijke afgifte 
formulering. 
Uit studies is gebleken dat het optimale farmacokinetische profiel wordt verkregen na toediening 
na een maaltijd. Onder gevoede omstandigheden zijn de gemiddelde Cmax en Cdal waarden 
respectievelijk 13,6 (sd = 5,6) en 3,1 (sd=1,6) ng/ml. De gemiddelde AUC0-24 is 194 (sd = 75) 
ng·u/ml. 
 
Distributie 
Plasma-eiwitbinding is ongeveer 90%. Het distributievolume van alfuzosine bij gezonde 
proefpersonen is 2,5 l/kg. 
 
Metabolisme 
CYP3A4 is het belangrijkste leverenzym dat betrokken is bij het metaboliseren van alfuzosine 
(zie rubriek 4.5). Geen van de metabolieten is farmacologisch actief. 
 
Eliminatie 
De gemiddelde plasmahalfwaardetijd van alfuzosine is 9,1  uur. Alfuzosine metabolieten worden 
geëlimineerd via metabolisme, renale excretie en waarschijnlijk ook via galexcretie. Na 
uitgebreide metabolisme door de lever, wordt het merendeel van de metabolieten teruggevonden 
in de faeces (75%-91%). 
 

 



Nier- of leverfunctiestoornissen 
Vergeleken met mensen met een normale nierfunctie, zijn de gemiddelde Cmax en AUC waarden 
licht verhoogd bij patiënten met een nierfunctiestoornis, zonder verandering van eliminatie 
halfwaardetijd. Deze verandering in farmacokinetisch profiel wordt niet beschouwd als klinisch 
relevant bij een creatinine klaring > 30 ml/min. Daarom is het  niet noodzakelijk om de dosering 
aan te passen. 
Het distributievolume en de klaring nemen toe bij een verminderde nierfunctie, mogelijk als 
gevolg van een verminderde eiwitbinding. De halfwaardetijd verandert echter niet. 
Bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen is de halfwaardetijd toegenomen. Een 2-
voudige toenamen in de Cmax  en een 3-voudige toename in de AUC is waargenomen. De 
biologische beschikbaarheid neemt toe in vergelijking met die in jonge, gezonde vrijwilligers. 

 
Ouderen 
Vergeleken met gezonde vrijwilligers van middelbare leeftijd, zijn de farmacokinetische 
parameters  (Cmax en AUC)  niet toegenomen bij ouderen.  
 
Chronisch hartfalen 
Chronisch hartfalen heeft geen invloed op het farmacokinetisch profiel van alfuzosine.  
 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
 Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen.  
 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Tabletkern: 
Hypromellose (E464)  
Gehydrogeneerde plantaardige olie 
 Povidon K-30 (E1201) 
Calciumwaterstoffosfaat (watervrij) (E341) 
Carbomeer 974P 
Watervrij colloïdaal siliciumoxide(E551) 
Magnesiumstearaat (E470b) 

 
Tabletcoating: 
Hypromellose 5cP (E464) 
Propyleenglycol (E1520) 
Titaniumdioxide (E 171) 

 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 
Niet van toepassing 

 
6.3 Houdbaarheid 

 
3 jaar 

 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities 



6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 

Bundisarin is verkrijgbaar in doorzichtig PVC/PVdC/Al blisterverpakking en HDPE containers 
met een silica droogmiddel. 

 
Verpakkingsgroottes: 
Doorzichtig PVC/PVdC/Al blisterverpakking: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84 90 of 
100  tabletten. 
HDPE containers: 30 en 1000 tabletten. 

 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 

 
Geen bijzonderheden voor het verwijdering. 

 
 

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

Aristo Pharma GmbH 
Wallenroder Straße 8-10 
Berlin 13435 
Duitsland 

 
 

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

RVG 106157 
 
 

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

 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 7 februari 2011 
Datum van laatste hernieuwing: 30 juni 2013 

 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3: 03 december 
2021 
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