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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Clonazepam Sandoz 0,5 mg, tabletten 
Clonazepam Sandoz 2 mg, tabletten 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke tablet Clonazepam Sandoz 0,5 mg bevat 0,5 mg clonazepam. 
Elke tablet Clonazepam Sandoz 2 mg bevat 2 mg clonazepam.  
 
Hulpstof met bekend effect:  
Elke tablet Clonazepam Sandoz 0,5 mg bevat 143,5 mg lactose (als monohydraat). 
Elke tablet Clonazepam Sandoz 2 mg bevat 142 mg lactose (als monohydraat). 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen zie rubriek 6.1 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Tablet 
 
Clonazepam Sandoz 0,5 mg: witte tot gebroken witte, ronde tabletten met een doorsnede van 8 mm, 

een kruisbreuk aan één kant en een inscriptie “CLN 0.5” aan de andere 
kant. 

 
Clonazepam Sandoz 2 mg:  witte tot gebroken witte, ronde tabletten met een doorsnede van 8 mm, 

een kruisbreuk aan één kant en een inscriptie “CLN 2” aan de andere 
kant. 

 
De tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke helften of kwarten. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
- De meeste klinische vormen van epilepsie bij kinderen, in het bijzonder typische en atypische petit 

mal-epilepsieën, primair of secundair gegeneraliseerde tonisch-clonische crises. 
- Clonazepam Sandoz kan ook bij epilepsieën van volwassenen en bij focale aanvallen worden 

toegepast. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
De dosering van clonazepam dient in ieder afzonderlijk geval te worden aangepast aan de klinische 
reactie van de patiënt en de mate waarin deze het middel kan verdragen. 
Als een algemene regel geldt dat Clonazepam Sandoz in lage doses wordt gegeven als monotherapie 
voor nieuwe gevallen waarbij nog geen therapieresistentie is opgebouwd. 
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Ter vermijding van bijwerkingen bij het begin van de therapie is het bijzonder belangrijk dat de 
dagelijkse dosis zeer geleidelijk wordt verhoogd totdat de voor de patiënt noodzakelijke 
onderhoudsdosis is bereikt. Het is het beste om in een behandelingsperiode van één tot drie weken 
naar het onderhoudsdosisniveau toe te werken in stappen van 0,25 tot 0,50 mg om de drie dagen. De 
aanvangsdosering wordt over 2 tot 3 giften per dag verdeeld. 
 
Wanneer het onderhoudsdosisniveau is bereikt, kan de dagelijkse dosis in één keer 's avonds worden 
gegeven. Indien verschillende doses noodzakelijk zijn, dient de grootste 's avonds te worden 
ingenomen. 
 
 Aanvangsdosis Onderhoudsdosis 
Kinderen tot 10 jaar of < 30 kg 
Kinderen van 10-16 jaar of > 30 kg 
Volwassenen 

0,01-0,03 mg/kg/dag 
1-2 mg/dag 
1-2 mg/dag 

0,05-0,1 mg/kg/dag 
1,5-3,0 mg/dag 
2,0-4,0 mg/dag 

 
De maximale therapeutische dosis bij volwassenen is 20 mg per dag. 
 
De tabletten à 0,5 mg met enkele breukgleuven vergemakkelijken in de beginfase van de behandeling 
de toediening van lage dagdoses bij volwassenen. 
 
De Clonazepam Sandoz 2 mg, tabletten kunnen in twee of vier gelijke delen worden verdeeld om een 
lagere dosering mogelijk te maken. 
 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Dit middel mag niet worden gebruikt bij patiënten met: 
- Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor andere benzodiazepinen of voor een van de in 

rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen 
- Ernstige ademhalingsstoornissen 
- Ernstig verminderde leverfunctie (b.v. levercirrose) (zie rubriek 4.4) 
- Slaap-apnoe syndroom 
 
Clonazepam mag niet worden gebruikt bij patiënten in een coma of bij patiënten waarvan   
bekend is misbruik te maken van geneesmiddelen, drugs of alcohol. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Tolerantie  
Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het effect van benzodiazepinen minder worden. 
 
Misbruik, afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen  
Het gebruik van benzodiazepinen en op benzodiazepinen gelijkende middelen kan leiden tot fysieke en 
psychische afhankelijkheid van deze middelen (zie rubriek 4.8). Met name langdurige behandeling of 
behandeling met een hoge dosis kan leiden tot reversibele aandoeningen zoals dysartrie, verminderde 
bewegingscoördinatie en loopstoornis (ataxie), nystagmus en dubbelzien (diplopie). Daarnaast is het 
risico op anterograde amnesie, dat kan voorkomen bij gebruik van benzodiazepinen in therapeutische 
dosering, groter bij een hogere dosis. Amnestische effecten kunnen geassocieerd zijn met ongepast 
gedrag. Bij bepaalde vormen van epilepsie is een verhoging van het aantal epileptische insulten (zie 
rubriek 4.8) tijdens langdurige behandeling mogelijk.  
Het gevaar voor afhankelijkheid stijgt naarmate de dosis en de duur van de behandeling toenemen. Het 
gevaar is ook groter voor patiënten met alcohol- en/of geneesmiddelmisbruik in de anamnese. Als er 
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fysieke afhankelijkheid is ontstaan, zal een plotselinge beëindiging van de behandeling gepaard gaan 
met onthoudingsverschijnselen. Bij een langdurige behandeling kunnen ontwenningsverschijnselen 
ontstaan na een lange periode van gebruik, vooral in hoge doses of wanneer de dagelijkse dosis snel 
wordt verlaagd of abrupt wordt gestaakt. Deze verschijnselen omvatten tremor, zweten, agitatie, 
slaapstoornissen en onrust, hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid, 
geïrriteerdheid en status epilepticus die in verband gebracht zouden kunnen worden met de 
onderliggende aandoening.  
In ernstige gevallen kunnen zich de volgende symptomen voordoen: derealisatie, depersonalisatie, 
hyperacusis, doof gevoel en tinteling in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en 
aanraking, of hallucinaties. 4  
 
Omdat de onthoudingsverschijnselen ernstiger zijn na het plotseling staken van de behandeling, moet 
plotseling stoppen van de behandeling vermeden worden en dient de dosering geleidelijk verlaagd te 
worden, zelfs na een kortdurende behandeling. De kans op ontwenningsverschijnselen neemt toe als 
benzodiazepinen samen gebruikt worden met sedativa overdag (kruistolerantie). 
 
Status epilepticus  
Anti-epileptica waaronder Clonazepam Sandoz moeten niet abrupt gestaakt worden bij patiënten met 
epilepsie aangezien dit een status epilepticus kan veroorzaken. Wanneer volgens klinische beoordeling 
dosisreductie of staking moet plaatsvinden, dient dit geleidelijk te gebeuren. In deze gevallen is een 
combinatie met andere anti-epileptica geïndiceerd.  
 
Suïcidale ideevorming en - gedrag  
Het optreden van suïcidale ideevorming en - gedrag is gemeld bij patiënten die behandeld werden met 
anti-epileptica bij verschillende indicaties. Een meta-analyse van gerandomiseerde 
placebogecontroleerde studies met anti-epileptica laat ook een kleine toename van het risico op 
suïcidale ideevorming en - gedrag zien. Het mechanisme achter dit risico is niet bekend en de 
beschikbare gegevens sluiten de mogelijkheid van een toegenomen risico voor clonazepam niet uit.  
Patiënten moeten daarom nauwkeurig gecontroleerd worden op tekenen van suïcidale ideevorming en 
- gedrag en een geschikte behandeling dient te worden overwogen. Patiënten (en hun verzorgers) 
moeten erop gewezen worden dat indien er zich tekenen van suïcidale ideevorming of - gedrag 
voordoen er medisch advies ingewonnen moet worden.  
Patiënten met een voorgeschiedenis van depressie en/of zelfmoordpogingen dienen onder nauw 
toezicht te staan. 
 
Specifieke patiëntengroepen  
Bij de volgende patiëntengroepen dient Clonazepam Sandoz met grote voorzichtigheid te worden 
toegediend.  
- patiënten met chronische pulmonaire insufficiëntie  
- patiënten met ernstige leverschade (b.v. levercirrose),  
- patiënten met verminderde leverfunctie, omdat deze patiënten encefalopathie kunnen ontwikkelen,  
- patiënten met verminderde nierfunctie,  
- patiënten met spinale of cerebrale ataxie,  
- patiënten met een acute alcohol- of geneesmiddelenintoxicatie,  
- zuigelingen en kleuters; omdat clonazepam tot een verhoogde productie van speeksel en bronchiale 
afscheiding kan leiden, dient speciale aandacht te worden besteed aan het vrijhouden van de 
luchtwegen  
- ouderen en verzwakte patiënten  
Een zeer zorgvuldige doseringsaanpassing, over het algemeen dosisvermindering, en grote 
zorgvuldigheid bij het gebruik is vereist bij deze patiënten.  
 
Patiënten met verminderde leverfunctie  
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Bij patiënten met ernstige leverschade (b.v. levercirrose) kunnen benzodiazepinen encefalopathie 
veroorzaken (zie rubriek 4.3). Clonazepam moet met voorzichtigheid toegediend worden aan patiënten 
met mild tot matig verminderde leverfunctie, waarbij de laagst mogelijke dosis gebruikt moet worden. 
 
Respiratoire aandoening 
De dosering van clonazepam dient zorgvuldig te worden aangepast naar individuele behoefte bij 
patiënten met een reeds bestaande leveraandoening of respiratoire aandoening (b.v. een chronische 
obstructieve longziekte) en bij patiënten die behandeld worden met andere centraal werkende 
geneesmiddelen of anti-epileptica (zie rubriek 4.5). Effecten op het ademhalingsstelsel kunnen 
verergeren bij een al bestaande obstructie van de luchtwegen, hersenschade of indien andere 
medicatie, die de ademhaling onderdrukt, is toegediend. Dit effect kan veelal voorkomen worden door 
zorgvuldige aanpassing van de dosering naar individuele behoefte. 
 
Risico van gelijktijdig gebruik van opioïden 
Gelijktijdig gebruik van clonazepam en opioïden kan leiden tot sedatie, respiratoire depressie, coma en 
overlijden. Vanwege deze risico's moet gelijktijdig gebruik van sedativa, zoals benzodiazepinen of 
verwante geneesmiddelen zoals clonazepam met opioïden, worden gereserveerd voor patiënten voor 
wie geen alternatieve behandelopties mogelijk zijn. Als de beslissing wordt genomen om clonazepam 
gelijktijdig met opioïden voor te schrijven, dan moet de laagste effectieve dosis worden gebruikt en 
moet de behandelduur zo kort mogelijk zijn (zie ook de algemene dosisaanbeveling in rubriek 4.2). 
 
De patiënten moeten nauwlettend gevolgd worden voor tekenen en symptomen van respiratoire 
depressie en sedatie. In dit opzicht wordt sterk aanbevolen om patiënten en hun verzorgers (indien van 
toepassing) op de hoogte te stellen van deze symptomen (zie rubriek 4.5). 
 
Psychiatrische en paradoxale reacties  
Reacties zoals rusteloosheid, agitatie, prikkelbaarheid, agressie, angst, wanen, woede-uitbarstingen, 
nachtmerries, hallucinaties, psychosen, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen zijn 
beschreven bij gebruik van benzodiazepinen. In deze gevallen dient de behandeling te worden 
gestaakt. Deze bijwerkingen treden vaker op bij kinderen en ouderen. 
 
Myasthenia gravis  
Zoals bij elk middel met CZS-onderdrukkende en/of spierverslappende eigenschappen is extra 
voorzichtigheid geboden bij toediening van clonazepam aan een patiënt met myasthenia gravis. 
 
Gelijktijdig gebruik met alcohol/CZS-depressiva  
Gelijktijdig gebruik van Clonazepam Sandoz met alcohol en/of CZS-depressiva dient te worden 
vermeden. Bij gelijktijdig gebruik kunnen de klinische effecten van Clonazepam Sandoz worden 
versterkt, met onder andere ernstige sedatie en klinisch relevante respiratoire en/of cardiovasculaire 
depressie tot gevolg (zie rubriek 4.5). 
 
Alcohol- of geneesmiddelmisbruik in de anamnese  
Clonazapam dient met extreme voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met alcohol- of 
geneesmiddelmisbruik in de anamnese. 
 
Porfyrie  
Clonazepam is waarschijnlijk niet porfyrogeen, alhoewel er tegenstrijdige gegevens zijn. Bij patiënten 
met porfyrie, dient clonazepam daarom met grote zorgvuldigheid te worden gebruikt. 
 
Rijvaardigheid  
Net als soortgelijke geneesmiddelen kan Clonazepam Sandoz, afhankelijk van de dosering, toediening 
en individuele gevoeligheid, de reacties van de patiënt veranderen (zoals rijvaardigheid en gedrag in 
verkeer, zie rubriek 4.7). 
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Clonazepam Sandoz bevat lactose 
Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, algehele lactasedeficiëntie of 
glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.  
 
Clonazepam Sandoz bevat natrium 
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 
‘natriumvrij’ is. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 
Clonazepam in combinatie met andere anti-epileptica 
Clonazepam Sandoz kan in combinatie met één of meer andere anti-epileptica worden toegepast. 
Indien echter een extra geneesmiddel wordt toegevoegd, dient de response van de patiënt nauwlettend 
gevolgd te worden, omdat bijwerkingen, zoals sedatie en apathie, naar alle waarschijnlijkheid meer 
zullen optreden. In dergelijke gevallen dient de dosering van elk middel te worden aangepast om het 
optimale gewenste effect te bereiken. 
 
Opioïden 
Het gelijktijdig gebruik van sedativa, zoals benzodiazepinen of verwante geneesmiddelen zoals 
clonazepam, met opioïden, verhoogt het risico op sedatie, respiratoire depressie, coma en overlijden. 
Dit komt door een aanvullend sedatief effect op het CZS. De dosis en de duur van gelijktijdig gebruik 
moet worden beperkt (zie rubriek 4.4). 
 
Farmacokinetische geneesmiddelinteracties 
Substanties, met name orale antischimmelmiddelen (b.v. fluconazol), die bepaalde hepatische 
enzymen remmen (in het bijzonder cytochroom P 450) kunnen de activiteit van benzodiazepinen en op 
benzodiazepinen gelijkende substanties versterken. 
 
Gelijktijdige toediening van leverenzym-inducerende middelen zoals barbituraten, hydantoïnen of 
carbamazepine kan leiden tot versnelde biotransformatie van clonazepam zonder dat de eiwitbinding 
ervan wordt aangetast. De anti-epileptica fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine en valproaat kunnen 
resulteren in een verhoogde klaring en lagere plasmaspiegels van clonazepam bij gecombineerde 
behandeling.  
Bij behandeling in combinatie met fenytoïne of primidon kan een verandering in de serumconcentratie 
van deze stoffen optreden (doorgaans verhoogd).  
 
Clonazepam heeft geen inducerend effect op de enzymen die zijn eigen metabolisme reguleren.  
 
De selectieve serotonine heropname remmers sertraline en fluoxetine hebben bij gelijktijdige 
toediening geen invloed op de farmacokinetiek van clonazepam.  
 
Farmacodynamische geneesmiddelinteracties 
De combinatie van clonazepam met valproïnezuur kan soms petit mal-status epilepticus veroorzaken. 
 
Clonazepam in combinatie met alcohol en CZS-depressiva  
Het gebruik van alcohol dient te worden vermeden bij patiënten die met clonazepam worden 
behandeld (zie rubriek 4.4).  
Versterking van de sedatieve, respiratoire en cardiovasculaire effecten kan voorkomen wanneer 
clonazepam gelijktijdig wordt gebruikt met middelen die een dempende werking hebben op het 
centraal zenuwstelsel, waaronder alcohol, anti-convulsiemiddelen (anti-epileptica), anesthetica, 
hypnotica, anti-psychotische middelen (neuroleptica), anxiolytica/sedativa, antidepressiva, narcotische 
analgetica en sedatieve antihistaminica (zie rubriek 4.4 en 4.9). Bij gelijktijdig gebruik van 
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clonazepam  en geneesmiddelen met een effect op het centraal zenuwstelsel, dient de dosering van elk 
middel te worden aangepast om het optimale gewenste effect te bereiken.  
 
Clonazepam in combinatie met spierrelaxantia 
Gelijktijdig gebruik van Clonazepam Sandoz en spierrelaxantia, kan tot wederzijdse versterking van 
het effect van de respectieve middelen leiden. 
 
Clonazepam in combinatie met narcotische analgetica 
Bij narcotische analgetica kan ook een versterking van de euforie optreden, die kan leiden tot 
versterking van de psychische afhankelijkheid. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
 
Risico gerelateerd aan anti-epileptica in het algemeen 
Vrouwen met epilepsie die zwanger willen worden, dienen een specialist te raadplegen. De noodzaak 
van behandeling met anti-epileptica moet worden herzien als een vrouw van plan is zwanger te 
worden. Stoppen met behandeling met anti-epileptica moet worden vermeden omdat dit kan leiden tot 
"doorbraak" insulten die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben voor de vrouw en het ongeboren 
kind. 
Het risico op congenitale afwijkingen is verhoogd met een factor 2 - 3 bij kinderen van moeders 
behandeld met anti-epileptica vergeleken met de verwachte incidentie van circa 3% in de algemene 
populatie. De meest gemelde afwijkingen zijn cheiloschisis, cardiovasculaire afwijkingen en 
afwijkingen van de neurale buis. 
Behandeling met meerdere anti-epileptica tegelijkertijd is geassocieerd met een hoger risico op 
congenitale afwijkingen dan monotherapie en daarom moet indien mogelijk voor monotherapie 
worden gekozen. 
 
Risico gerelateerd aan clonazepam 
Een beperkt aantal gegevens over gebruik van clonazepam tijdens de zwangerschap wijst niet op een 
verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Wanneer clonazepam laat in de zwangerschap wordt 
toegediend, kan tengevolge van de farmacologische werking van de stof bij het pasgeboren kind 
hypotonie, ademhalingsdepressie en hypothermie optreden ("Floppy Infant Syndrome"). Bij langdurig 
gebruik tot aan de partus kunnen bij het kind onthoudingsverschijnselen optreden. 
Dierexperimentele studies wijzen geen directe of indirecte schadelijke effecten uit voor de 
zwangerschap, embryofoetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling (zie rubriek 5.3). 
Clonazepam Sandoz dient tijdens de zwangerschap alleen te worden gebruikt indien dit strikt 
noodzakelijk is. 
 
Borstvoeding 
Clonazepam gaat over in de moedermelk. Borstvoeding dient niet te worden gegeven tijdens het 
gebruik van clonazepam. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen 
 
Clonazepam Sandoz heeft grote invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen, doordat de volgende effecten kunnen optreden: sedatie, amnesie, verminderd 
concentratievermogen en een verminderde spierfunctie. Het effect wordt versterkt door 
alcoholgebruik. Als algemene regel kan gesteld worden dat patiënten met epilepsie geen voertuig 
mogen besturen. Met name gedurende de eerste paar dagen van de behandeling, dient het besturen van 
een voertuig of het bedienen van machines vermeden te worden. De beslissing hierover ligt bij de 
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behandelend arts en wordt genomen op basis van de respons van de patiënt op de behandeling en de 
betreffende dosering (zie rubriek 4.5 en 4.8). 
 
Zelfs als de epilepsie met Clonazepam Sandoz voldoende onder controle is, dient men te onthouden 
dat een verhoging van de dosering of verandering in het tijdstip van dosering, de reacties van de 
patiënt, afhankelijk van de individuele gevoeligheid, kan veranderen (zie rubriek 4.4). 
 
Bij te weinig slaap wordt de kans op verminderde waakzaamheid groter. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De bijwerkingen worden als volgt gedefinieerd:  
Zeer vaak: ≥ 1/10  
Vaak: ≥ 1/100 en < 1/10  
Soms: ≥ 1/1.000 en < 1/100  
Zelden: ≥ 1/10.000 en < 1/1.000  
Zeer zelden: < 1/10.000 
Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald 
 
Immuunsysteemaandoeningen  
Allergische reacties 
Zeer zelden: anafylaxie  
 
Psychische stoornissen  
Verminderde concentratie, rusteloosheid, verwardheid, desoriëntatie.  
De volgende paradoxale reacties zijn voorgekomen: prikkelbaarheid, geïrriteerdheid, agressief gedrag, 
waanvoorstellingen, woede-uitbarsting, psychosen, inadequaat gedrag en ander ongepast gedrag, 
agitatie, nervositeit, vijandigheid, angst, slaapstoornissen, nachtmerries, hallucinaties en levendige 
dromen.  
Zelden: verlies van libido.  
Depressie kan voorkomen bij patiënten die behandeld worden met Clonazepam Sandoz, maar het kan 
ook geassocieerd zijn met het onderliggend ziektebeeld. Pre-existente depressie kan manifest worden 
gedurende het gebruik van benzodiazepinen.  
Psychische afhankelijkheid en ontwenning (zie rubriek 4.4). 
 
Zenuwstelselaandoeningen  
Slaperigheid, vertraagde reactie, spierhypotonie, duizeligheid, ataxie (zie rubriek 4.4).  
Zelden: hoofdpijn 
Zeer zelden: gegeneraliseerde epilepsie 
Reversibele aandoeningen zoals dysartrie, verminderde bewegingscoördinatie en loopstoornis (ataxie) 
(zie rubriek 4.4).  
Anterograde amnesie en amnestische effecten die geassocieerd kunnen zijn met ongepast gedrag (zie 
rubriek 4.4).  
Een toename in het aantal epileptische insulten bij bepaalde vormen van epilepsie (zie rubriek 4.4).  
 
Oogaandoeningen  
Reversibele diplopie (zie rubriek 4.4)  
Vaak: nystagmus  
 
Hartaandoeningen  
Hartfalen, waaronder hartstilstand  
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Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen  
Ademhalingsdepressie (zie rubriek 4.4)  
 
Maagdarmstelselaandoeningen  
Zelden: misselijkheid en epigastrische klachten  
 
Huid- en onderhuidaandoeningen  
Zelden: urticaria, pruritus, huiduitslag, voorbijgaand haarverlies, pigmentatieveranderingen  
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen  
Vaak: spierzwakte (zie rubriek 4.4).  
 
Nier- en urinewegaandoeningen  
Zelden: urine-incontinentie 
 
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen  
Zelden: erectiele disfunctie  
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  
Vaak: Vermoeidheid (zie rubriek 4.4)  
Gebruik (zelfs bij therapeutische doseringen) kan leiden tot het ontstaan van fysieke afhankelijkheid; 
staken van de behandeling kan dan tot ontwenningsverschijnselen en 'rebound'-verschijnselen 
aanleiding geven (zie rubriek 4.4). 
 
Onderzoeken  
Zelden: verlaging van het aantal bloedplaatjes  
 
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties  
Er zijn meldingen van vallen en het oplopen van fracturen (b.v. heupfracturen) bij benzodiapine-
gebruikers. Het risico is verhoogd bij gelijktijdig sedativagebruik (waaronder alcoholische dranken) en 
bij ouderen.  
 
Endocriene aandoeningen  
Niet bekend: Reversibele ontwikkeling van premature secundaire geslachtskenmerken (onvolledige 
pubertas praecox).  
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen  
Bij zuigelingen en jonge kinderen, verhoogde productie van speeksel of van bronchiale secretie (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 (website: www.lareb.nl). 
 
4.9 Overdosering 
 
Symptomen 
Overdosering met benzodiazepinen uit zich gewoonlijk in een demping van het centrale zenuwstelsel, 
variërende van slaperigheid tot coma. In lichte gevallen bestaan de symptomen onder meer uit 
slaperigheid, mentale verwardheid en lethargie. In ernstigere gevallen, en vooral bij gelijktijdige 
inname van andere producten met een remmende invloed op het centraal zenuwstelsel of alcohol, 
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kunnen symptomen optreden zoals areflexie, ataxie, apneu, hypotensie, hypotonie, cardiorespiratoire 
depressie, coma (stadium 1 tot 3) en, zeer zelden, het overlijden van de patiënt. Indien coma optreedt, 
duurt het doorgaans enkele uren maar het kan ook langer aanhouden en cyclisch optreden, vooral bij 
ouderen. Bij patiënten met een respiratoire aandoening zijn de ademhalingsonderdrukkende effecten 
van benzodiazepinen ernstiger. 
 
Behandeling 
De behandeling is voornamelijk symptomatisch en ondersteunend van aard en moet doorgaan tot het 
geneesmiddel uit het lichaam is geëlimineerd. Bij een overdosering met oraal ingenomen 
benzodiazepinen, kan na inname van een grote hoeveelheid en indien de patiënt goed bij bewustzijn is, 
absorptievermindering plaats vinden door te laten braken of maagspoelen (alleen kort na inname, 
binnen 1 uur), waarna binnen 1-2 uur geactiveerde kool en laxans toegediend kan worden. Indien 
geactiveerde kool wordt gebruikt bij slaperige patiënten, is bescherming van de luchtwegen essentieel.  
 
Bij potentieel ernstige intoxicaties is bewaking van vitale functies en vochtbalans aangewezen. 
Hypotensie is onwaarschijnlijk maar kan met noradrenaline behandeld worden.  
 
Indien CZS-depressie ernstig is, kan overwogen worden om flumazenil, een benzodiazepine 
antagonist, te gebruiken. Dit dient enkel onder nauwlettend toezicht toegediend te worden. Flumazenil 
heeft een korte halfwaardetijd (ongeveer 1 uur) en daarom dient toezicht plaats te vinden totdat de 
effecten zijn uitgewerkt. Flumazenil moet met extreme voorzichtigheid toegediend worden bij 
aanwezigheid van anti-epileptische middelen (zoals tricyclische antidepressiva). Raadpleeg de 
productinformatie van flumazenil voor het juiste gebruik van dit middel.  
 
Waarschuwing  
De benzodiazepine-antagonist Anexate (werkzame stof: flumazenil) is niet geïndiceerd voor 
epilepsiepatiënten die met benzodiazepinen zijn behandeld. Doordat de werking van de 
benzodiazepinen wordt geantagoneerd, kan dit bij de patiënt epileptische aanvallen veroorzaken. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: antiepileptica, ATC-code: N03AE01 
 
Clonazepam behoort tot de groep der benzodiazepines. 
Clonazepam heeft bij dieren uitgesproken anticonvulsieve eigenschappen. Dierexperimenten en 
speciale elektro-encefalografische onderzoekingen bij de mens hebben aangetoond dat clonazepam 
een direct remming van de corticale of subcorticale epileptogene haard bewerkstelligt en de 
generalisering van de convulsieve activiteit belemmert. Clonazepam Sandoz 0,5 mg en/of 2 mg 
tabletten hebben dientengevolge een gunstige invloed op zowel de haardepilepsieën als de primair 
gegeneraliseerde aanvallen. 
Clonazepam versterkt de pre- en postsynaptische remmende werking van het gamma-aminoboter-zuur 
in het centraal zenuwstelsel. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie  
De werkzame stof clonazepam wordt na orale toediening van Clonazepam Sandoz snel en bijna 
volledig opgenomen. De hoogste plasmaconcentraties van clonazepam worden één tot vier uur na een 
orale dosis bereikt. De absorptiehalfwaardetijd is circa 25 minuten. De absolute biobeschikbaarheid is 
90%.  
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De steady-state plasmaconcentratie van clonazepam bij eenmaal daags dosering is drie keer hoger dan 
na een enkele dosis; de voorspelde accumulatieratio bij twee- en driemaal daags dosering is 
respectievelijk 5 en 7. Na herhaalde orale dosering van 2 mg driemaal daags was de gemiddelde 
steady-state plasmaconcentratie van clonazepam vóór dosering 55 ng/ml. De relatie tussen 
plasmaconcentratie en clonazepamdosis is lineair. De plasmaconcentraties van de werkzame stof die 
voor een anticonvulsief effect zorgen, liggen tussen de 20 en 70 ng/ml. 
 
Distributie  
Clonazepam wordt snel gedistribueerd in verschillende organen en weefsels, maar wordt voornamelijk 
in de structuren van het brein opgenomen. De distributie halfwaardetijd is circa 0,5-1 uur. Het 
distributievolume is 3 l/kg. De mate waarin clonazepam aan plasma-eiwit wordt gebonden, bedraagt 
82-86%. 
Een enkele orale dosis van 2 mg Clonazepam Sandoz begint na 30-60 minuten te werken en blijft zes 
tot acht uur actief bij kinderen en acht tot twaalf uur bij volwassenen.  
 
Metabolisme  
Clonazepam wordt extensief gemetaboliseerd door reductie in 7-amino-clonazepam en door N-
acetylatie naar 7-acetamino-clonazepam. Ook vindt hydroxylatie plaats op de C-3 positie. Hepatisch 
cytochroom P-450 3A4 wordt betrokken in de nitroreductie van clonazepam naar farmacologisch 
inactieve metabolieten. 
 
Eliminatie 
 50 tot 70% van de dosis wordt via de urine uitgescheiden en 10 tot 30% via de faeces als 
metabolieten. Doorgaans komt minder dan 2% van de toegediende dosis als onveranderd clonazepam 
in de urine terecht. Zowel niet gebonden als geconjugeerde (glucuronide en sulfaat) metabolieten 
worden uitgescheiden via de urine. De terminale eliminatiehalfwaardetijd ligt tussen de 30 en 40 uur. 
De klaring is 55 ml/min. De eliminatiekinetiek bij kinderen is vergelijkbaar met die bij volwassenen. 
 
Farmacokinetiek bij specifieke patiëntengroepen: 
 
Nierfalen  
Nierdysfunctie heeft geen invloed op de farmacokinetiek van clonazepam. Op basis van 
farmacokinetische criteria, hoeft de dosis niet aangepast te worden bij patiënten met nierdysfunctie.  
 
Leverfalen 
 De invloed van hepatische dysfunctie op de farmacokinetiek van clonazepam is niet onderzocht. 
 
Ouderen 
De farmacokinetiek van clonazepam bij ouderen is niet vastgesteld. 
 
Pasgeborenen  
De eliminatiehalfwaardetijd en klaring bij pasgeborenen zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Beperkte genotoxiciteit- en carcinogeniteitstudies met clonazepam wijzen niet op een speciaal risico 
bij de mens. Studies met ratten en muizen toonden geen reproductietoxiciteit bij klinisch relevante 
doseringen. Bij konijnen was er een lage, niet-dosis-gerelateerde incidentie van een bepaald type 
malformaties (gespleten gehemelte, open oogleden, gefuseerde sternebrae, defecten van de 
ledematen). De relevantie voor de mens is onbekend. 
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6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Lactose monohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat. 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
2 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Clonazepam Sandoz 0,5 mg en 2 mg zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 100 tabletten in 
PVC/PVDC/Alu blisterverpakking in een kartonnen doos, 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Sandoz B.V. 
Veluwezoom 22 
1327 AH Almere 
Nederland 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Clonazepam Sandoz 0,5 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 109864  
Clonazepam Sandoz 2 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 109867 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING 
  
Datum van eerste verlening van de vergunning: 26 mei 2011 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 2: 16 augustus 2022 


