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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

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

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

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

 

Elke druppel (ongeveer 0,03 ml) bevat 0,58 mg dorzolamide en 0,15 mg timolol. 

 

Hulpstoffen met bekende effect: benzalkoniumchloride 0,075 mg/ml 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Oogdruppels, oplossing 

 

Heldere, kleurloze tot vrijwel kleurloze, enigszins visceuze oplossing zonder zichtbare deeltjes, met een pH 

tussen de 5.5 en 5.8 en een osmolariteit van 42-323 mOsmol/kg. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing is geïndiceerd voor de 

behandeling van verhoogde intra-oculaire druk (IOP) bij patiënten met open-kamerhoekglaucoom of 

pseudo-exfoliatief glaucoom, in het geval dat topische monotherapie met een bètablokker ontoereikend is. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening  

 

De dosis is één druppel Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing in (de 

conjunctivale zak van) het/de aangedane oog/ogen twee keer per dag.  

 

Indien een ander topisch oftalmologisch middel wordt gebruikt, dienen Dorzolamide/Timolol Indoco 20 

mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing en het andere geneesmiddel met een tussenpoos van minstens 

tien minuten te worden toegediend. 

 

De patiënten dienen te worden geïnstrueerd om voor het gebruik hun handen te wassen en om de 

punt van de druppelaar van het flesje niet in contact te laten komen met het oog of de omliggende 

structuren. 

 

Aan de patiënten moet worden uitgelegd dat oculaire oplossingen bij onjuiste omgang besmet 

kunnen raken met veelvoorkomende bacteriën waarvan bekend is dat ze ooginfecties veroorzaken. 

Gebruik van besmette oplossingen kan tot ernstige beschadiging van het oog en daaruit 

voortkomend visusverlies leiden. 

 

De patiënten dienen te worden geïnformeerd over de juiste omgang met het flesje  met het 

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

 

Wijze van toediening 
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1. De fraudebestendige zegel om de hals van het flesje mag niet verbroken zijn, als het product voor de 

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

geopende flesjeflacon. 

2. De dop moet van het flesje worden genomen. 

3. Het hoofd van de patiënt moet naar achteren zijn gericht en het onderste ooglid moet voorzichtig naar 

beneden worden getrokken, zodat een kleine holte ontstaat tussen het ooglid en het oog. 

4. Het flesje moet worden omgekeerd en ingedrukt, totdat één druppel in het oog is toegediend. HET 

OOG OF HET OOGLID MAG NIET WORDEN AANGERAAKT MET DE PUNT VAN DE 

DRUPPELAAR. 

5. De stappen 3 en 4 dienen bij het andere oog te worden herhaald, indien nodig. 

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

 

Pediatrische patiënten 

De werkzaamheid van Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing is niet 

vastgesteld bij kinderen. 

De veiligheid van Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing is niet vastgesteld bij 

kinderen onder de 2 jaar. (Zie rubriek 5.1 voor informatie over de veiligheid bij pediatrische patiënten tussen de ≥ 2 

en < 6 jaar.) 

 

4.3 Contra-indicaties 

 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing is gecontra-indiceerd bij 

patiënten met:  

• reactieve luchtwegaandoeningen, met inbegrip van bronchiaal astma of een geschiedenis van 

bronchiaal astma, of ernstige chronische obstructieve longaandoeningen 

• sinusbradycardie, sicksinussyndroom, sinoatriaal blok, eerste- of tweedegraads atrioventriculair 

blok indien niet gereguleerd met een pacemaker, manifest hartfalen, cardiogene shock 

• ernstige nierfunctiestoornis (CrCl < 30 ml/min) of hyperchloremische acidose 

• overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 

 

Het bovenstaande is op de componenten gebaseerd en geldt niet specifiek voor de combinatie. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Cardiovasculaire/respiratoire reacties 

Evenals andere topisch toegediende oftalmologische middelen wordt timolol systemisch geabsorbeerd. 

Vanwege de bèta-adrenerge component, timolol, kunnen hetzelfde soort cardiovasculaire, pulmonaire en 

andere bijwerkingen optreden als bij systemische bèta-adrenerge blokkers worden gezien. De incidentie van 

systemische bijwerkingen is na toediening van een topisch oftalmologisch middel lager dan na systemische 

toediening. Zie rubriek 4.2 om te zien hoe u de systemische absorptie kunt verminderen. 

 

Hartaandoeningen: 

Bij patiënten met cardiovasculaire ziektes (bijv. coronaire hartziekte, Prinzmetal-angina en hartfalen) en 

hypotensie dient behandeling met bètablokkers kritisch te worden beoordeeld en dient behandeling met 

andere werkzame stoffen te worden overwogen. Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen dienen te 

worden gemonitord op tekenen van verslechtering van deze ziekten en op bijwerkingen. 

 

Vanwege het negatieve effect op de geleidingstijd dienen bètablokkers alleen met voorzichtigheid te 

worden gegeven aan patiënten met een eerstegraads hartblok. 

 

Bloedvataandoeningen: 

Patiënten met een ernstige stoornis/aandoening van de perifere circulatie (d.w.z. ernstige 

vormen van de ziekte van Raynaud of het Raynaud-fenomeen) dienen met voorzichtigheid te 

worden behandeld. 

 

Respiratoire aandoeningen: 
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Respiratoire reacties, met inbegrip van overlijden als gevolg van bronchospasmen, bij patiënten met astma 

zijn gerapporteerd na toediening van een aantal oftalmologische bètablokkers. 

 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20mg/ml/5mg/ml, oogdruppels, oplossing dient met voorzichtigheid te 

worden gebruikt bij patiënten met mild/matig chronisch obstructief longziekte (COPD) en alleen indien het 

potentiële voordeel opweegt tegen het potentiële risico. 

 

Gestoorde leverfunctie 

Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij patiënten met een gestoorde leverfunctie en dient daarom met 

voorzichtigheid te worden gebruikt bij dergelijke patiënten. 

 

Immunologie en overgevoeligheid 

Zoals ook voor andere topisch toegediende oftalmologische middelen geldt, kan dit geneesmiddel 

systemisch worden geabsorbeerd. Dorzolamide bevat een sulfonamide-groep, die ook in sulfonamiden 

voorkomt. Daarom kunnen bij topische toediening dezelfde typen bijwerkingen optreden als bij 

systemische toediening van sulfonamides, met inbegrip van ernstige reacties zoals het Stevens-

Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse. Indien tekenen van ernstige reacties of 

overgevoeligheid optreden, moet het gebruik van het geneesmiddel worden gestaakt. 

 

Bij dit geneesmiddel zijn dezelfde lokale oculaire bijwerkingen gezien als bij dorzolamidehydrochloride-

oogdruppels zijn waargenomen. Indien dergelijke reacties optreden, dient te worden overwogen om met dit 

geneesmiddel te stoppen. 

 

Tijdens het gebruik van bètablokkers kunnen patiënten met een geschiedenis van atopie of een geschiedenis 

van ernstige anafylactische reacties op diverse allergenen reactiever zijn op herhaalde blootstelling aan 

dergelijke allergenen en reageren ze vaak niet op de dosis adrenaline die normaliter wordt gebruikt om 

anafylactische reacties te behandelen. 

 

Gelijktijdige behandeling 

Het effect op de intra-oculaire druk of de bekende effecten van systemische bètablokkade kunnen worden 

versterkt, indien timolol wordt gegevens aan patiënten die al met een systemische bètablokker worden 

behandeld. De respons van deze patiënten dient zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Gebruik van twee 

topische bèta-adrenerge blokkers wordt niet aanbevolen (zie rubriek 4.5). 

 

Het gebruik van dorzolamide en orale koolzuur-anhydraseremmers wordt niet aanbevolen. 

 

Stoppen met de behandeling 

Indien oftalmologisch timolol moet worden gestaakt bij patiënten met coronaire hartziekte, dient de 

behandeling geleidelijk te worden afgebouwd. 

 

Additionele effecten van bètablokkade 

Hypoglykemie/diabetes: 

Bètablokkers dienen met voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten die gevoelig zijn voor 

spontane hypoglykemie of aan patiënten met labiele diabetes, omdat bètablokkers de klachten en 

symptomen van acute hypoglykemie kunnen maskeren. 

 

Bètablokkers kunnen ook de tekenen van hypothyreoïdie maskeren. Abrupt staken van de behandeling met 

bètablokkers kan een verergering van de symptomen uitlokken. 

 

Cornea-aandoeningen 

Oftalmologische bètablokkers kunnen tot droogheid van de ogen leiden. Patiënten met cornea-

aandoeningen dienen met voorzichtigheid te worden behandeld. 

 

Chirurgische anesthesie 

Bètablokkerende oftalmologische geneesmiddelen kunnen systemische effecten van bèta-agonisten, 

bijvoorbeeld adrenaline, blokkeren. De anesthesioloog dient te worden geïnformeerd als de patiënt timolol 

krijgt. 
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Behandeling met bètablokkers kan de symptomen van myasthenia gravis verergeren. 

 

Additionele effecten van koolzuur-anhydraseremming 

Er is een verband aangetoond tussen behandeling met orale koolzuur-anhydraseremmers en urolithiasis als 

gevolg van zuur-baseverstoringen, met name bij patiënten met een geschiedenis van nierstenen. Hoewel geen 

zuur-baseverstoringen zijn gezien bij dit geneesmiddel, is urolithiasis soms gemeldl. Omdat 

Dorzolamide/Timolol Indoco een topische koolzuur-anhydraseremmer bevat die systemisch wordt geabsorbeerd, 

kunnen patiënten met een geschiedenis van nierstenen een verhoogd risico op urolithiasis hebben in de tijd dat ze 

dit geneesmiddel gebruiken. 

 

Overige  

Bij de behandeling van patiënten met acuut gesloten-kamerhoekglaucoom zijn naast oculaire hypotensieve 

middelen andere therapeutische interventies nodig. Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij patiënten met 

acuut gesloten-kamerhoekglaucoom. 

 

Corneaal oedeem en irreversibele corneale decompensatie zijn gemeld bij patiënten met 

pre-existente chronische corneadefecten en/of een geschiedenis van intra-oculaire chirurgie tijdens het gebruik van 

dorzolamide. Er bestaat een verhoogde kans op de ontwikkeling van cornea-oedeem bij patiënten met een laag aantal 

endotheelcellen. Bij het voorschrijven van Dorzolamide/Timolol Indoco 20mg/ml + 5mg/ml, oogdruppels, oplossing 

aan deze groep van patiënten dienen voorzorgen in acht te worden genomen. 

 

Loslating van de choroidea is gemeld bij toediening van waterige suppressiva (bijv timolol, acetazolamide) 

na filtratieprocedures. 

 

Bij enkele patiënten is na langdurige behandeling verminderde responsiviteit op oftalmologisch timololmaleaat 

gemeld. In klinische onderzoeken waarin 164 patiënten ten minste drie jaar werden gevolgd, werd na de initiële 

stabilisatie echter geen significant verschil in de gemiddelde intra-oculaire druk gezien. 

 

Gebruik van contactlenzen 

Dit geneesmiddel bevat het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride, dat oogirritatie kan veroorzaken. 

Verwijder contactlenzen voor de toediening en wacht minstens 15 minuten alvorens de lenzen weer in te 

brengen. Het is bekend dat benzalkoniumchloride zachte contactlenzen verkleurt. 

 

Pediatrische patiënten 

Zie rubriek 5.1. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Er zijn geen specifieke interactie-onderzoeken uitgevoerd met Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, 

oogdruppels, oplossing. 

 

In klinische onderzoeken werd dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende systemische 

geneesmiddelen zonder bewijs van nadelige interacties: ACE-remmers, calciumkanaalblokkers, diuretica, 

niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, met inbegrip van aspirine, en hormonen (bijv. 

oestrogeen, insuline, thyroxine). 

  

Er is kans op additieve effecten die tot hypotensie leiden en/of forse bradycardie, indien oplossingen met 

oftalmologische bètablokkers gelijktijdig worden toegediend met orale calciumkanaalblokkers, 

geneesmiddelen die catecholamine-depletie veroorzaken of bèta-adrenerge blokkers, antiaritmica (met inbegrip 

van amiodaron), digitalisglycosiden, parasympathicomimetica, guanethidine, narcotica en 

monoaminexidase(MAO)-remmers. 

 

Versterkte systemische bètablokkade (bijv. verlaagde hartfrequentie, depressie) is gerapporteerd 

tijdens gecombineerde behandeling met CYP2D6-remmers (bijv. kinidine, fluoxetine, paroxetine) 

en timolol. 
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Hoewel Dorzolamide/Timolol Indoco alleen weinig of geen effect op de pupilgrootte heeft, is incidenteel 

mydriasis gerapporteerd als gevolg van gelijktijdig gebruik van oftalmologische bètablokkers en 

adrenaline (epinefrine).  

 

Bètablokkers kunnen de hypoglykemische werking van antidiabetica versterken. 

 

Orale bèta-adrenerge blokkers kunnen de rebound-hypertensie verergeren die op discontinuering van 

clonidine kan volgen. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing dient niet tijdens de 

zwangerschap te worden gebruikt.  

 

Dorzolamide 

Er zijn geen adequate klinische gegevens voorhanden over zwangerschappen waarin blootstelling 

heeft plaatsgevonden. Bij konijnen leidde dorzolamide tot teratogene effecten in maternotoxische 

doses (zie rubriek 5.3). 

 

Timolol 

Er zijn geen adequate gegevens voorhanden over het gebruik van timolol bij zwangere vrouwen. Timolol dient 

niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Zie rubriek 4.2 om de 

systemische absorptie te verminderen. 

 

Epidemiologisch onderzoek heeft geen malformatieve effecten aan het licht gebracht, maar laat zien dat er een 

risico is op intra-uteriene groeiachterstand, indien bètablokkers oraal worden toegediend. Daarnaast zijn 

klachten en symptomen van bètablokkade (bijv. bradycardie, hypotensie, ademhalingsproblemen en 

hypoglykemie) gezien bij neonaten, in het geval dat bètablokkers tot aan de bevaling werden toegediend. 

Indien dit geneesmiddel tot aan de bevalling wordt toegediend, dient de neonaat tijdens de eerste levensdagen 

zorgvuldig te worden gemonitord. 

 

Borstvoeding 

Het is niet bekend of dorzolamide in de moedermelk terechtkomt. Bij zogende ratten die dorzolamide 

kregen, werd een lagere toename van het lichaamsgewicht van nakomelingen gezien. Bètablokkers worden 

in de moedermelk uitgescheiden. Bij de therapeutische doses van timolol in oogdruppels is het echter niet 

waarschijnlijk dat voldoende grote hoeveelheden in de moedermelk komen om tot klinische symptomen 

van bètablokkade bij de zuigeling te leiden. Zie rubriek 4.2 om de systemische absorptie te verminderen. 

 

Indien behandeling met Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing nodig is, 

wordt het geven van borstvoeding niet aanbevolen.  

 

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

 

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

Mogelijke bijwerkingen, zoals wazig zien, kunnen bij sommige patiënten een negatieve invloed hebben op 

de rijvaardigheid en/of het bedienen van machines. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

In klinische onderzoeken met dorzolamide and timolol de waargenomen bijwerkingen consistent met de 

bijwerkingen die eerder werden gerapporteerd voor dorzolamidehydrochloride en/of timololmaleaat. 

 

Tijdens klinische onderzoeken werden 1035 patiënten met dorzolamide/timolol behandeld. Ongeveer 2,4% 

van alle patiënten stopte met de behandeling met dit geneesmiddel vanwege lokale oculaire bijwerkingen, 

en ongeveer 1,2% van alle patiënten stopte vanwege lokale bijwerkingen die suggestief waren voor 

allergie of overgevoeligheid (zoals ontsteking van het ooglid en conjunctivitis). 
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Timolol wordt opgenomen in de systemische circulatie. Dit kan tot dezelfde ongewenste effecten leiden als bij 

systemische bètablokkers worden gezien. De incidentie van systemische bijwerkingen is na toediening van 

een topisch oftalmologisch middel lager dan na systemische toediening. 

 

De volgende bijwerkingen zijn gemeld voor de combinatie dorzolamide/timolol of voor een van de 

componenten tijdens klinische onderzoeken of bij de postmarketing-ervaring:  

  

[Zeer vaak: (≥1/10), Vaak: (≥1/100, <1/10), Soms: (≥1/1.000, <1/100), en Zelden: (≥1/10.000, <1/1.000), 

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

 

Systeem/orgaa

nklasse 

(MedDRA) 

Formulering Zeer vaak Vaak Soms Zelden Niet bekend** 

Immuunsyste

emaandoenin

gen 

Dorzolamide/ti

molol, 

oogdruppels, 

oplossing 

   klachten en 

symptomen 

van 

systemische 

allergische 

reacties, met 

inbegrip van 

angio-

oedeem, 

urticaria, 

jeuk, uitslag, 

anafylaxie 

 

 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

   klachten en 

symptomen 

van 

allergische 

reacties, met 

inbegrip van 

angio-

oedeem, 

urticaria, 

gelokaliseerde 

en 

gegeneraliseer

de uitslag, 

anafylaxie 

jeuk 

Voedingsen 

stofwisselings

-stoornissen 

Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

    hypoglykemie 

Psychische 

stoornissen 

Timololmaleaat

, oogdruppels, 

oplossing 

  depressie* slapeloosheid*, 

nachtmerries*, 

geheugenver-

lies 

hallucinatie*** 

Zenuwstelsel-  

aandoeninge

n 

Dorzolamidehy

drochloride, 

oogdruppels, 

oplossing 

 hoofdpijn*  duizeligheid*, 

paresthesie* 
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 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

 hoofdpijn* duizeligheid*, 

syncope* 

paresthesie*, 

toename van 

klachten en 

symptomen van 

myasthenia 

gravis, 

verminderd 

libido*, 

cerebrovasculair 

accident*, 

cerebrale 

ischemie 

 

Oogaandoenin

gen 

Dorzolamide/ti

molol, 

oogdruppels, 

oplossing 

brandend 

en stekend 

gevoel 

conjunctivale 

injectie, 

wazig zien, 

corneale 

erosie, 

oculaire jeuk, 

tranende ogen 

   

 Dorzolamidehy

drochloride, 

oogdruppels, 

oplossing 

 ontsteking 

van het 

ooglid*, 

irritatie van 

het ooglid* 

iridocyclitis* irritatie, 

bestaande uit 

roodheid*, 

pijn*, 

korstvorming 

op ooglid*, 

voorbijgaande 

myopie (die 

na het staken 

van de 

behandeling 

verdween), 

cornea-

oedeem*, 

oculaire 

hypotonie*, 

loslating van 

de choroidea 

(na filtratie-

operatie)* 

vreemd 

lichaamssensatie 

in het oog**** 

 

 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

 klachten en 

symptomen 

van 

oogirritatie, 

met inbegrip 

van 

blefaritis*, 

keratitis*, 

verminderde 

corneale 

gevoeligheid 

en droge 

ogen* 

visusstoornisse

n met inbegrip 

van refractie-

veranderingen 

(in sommige 

gevallen 

vanwege het 

staken van 

miotische 

behandeling)* 

ptosis, diplopie, 

loslating van de 

choroidea na 

filtratie-operatie* 

(zie Bijzondere 

waarschuwingen 

en voorzorgen bij 

gebruik 4.4) 

jeuk, tranende 

ogen, rode 

ogen, wazig 

zien, corneale 

erosie 
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Evenwichts

orgaan- en 

ooraandoen

ingen  

Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

   tinnitus*  

Hartaandoe

ningen: 

Dorzolamidehy

drochloride, 

oogdruppels, 

oplossing 

    hartkloppingen*

*** 

 

 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

  bradycardie* pijn op de 

borst*, 

palpitatie*, 

oedeem*, 

aritmie*, 

congestief 

hartfalen*, 

hartstilstand*, 

hartblok 

atrioventriculair 

blok, hartfalen 

Bloedvataand

oeningen: 

Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

   hypotensie*, 

claudicatie,  

Raynaud-

fenomeen*, 

koude handen 

en voeten* 

 

Ademhalin

gsstelsel-, 

borstkas- 

en 

mediastinu

maandoeni

ngen  

Dorzolamide/ti

molol, 

oogdruppels, 

oplossing 

 sinusitis  kortademighe

id, respiratoir 

falen, rinitis, 

zelden 

bronchospas

men 

 

 Dorzolamidehy

drochloride, 

oogdruppels, 

oplossing 

   neusbloeding* dyspneu**** 

 

 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

  dyspnoe* bronchospasmen 

(hoofdzakelijk 

bij patiënten met 

pre-existent 

bronchospastisch

e ziekten)* 

respiratoir falen, 

hoest* 

 

Maagdarmstel

aandoeningen 

Dorzolamide/ti

molol, 

oogdruppels, 

oplossing 

smaakstoorni

s 
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 Dorzolamidehy

drochloride, 

oogdruppels, 

oplossing 

 misselijkheid*  geïrriteerde 

keel, droge 

mond* 

 

 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

  misselijkheid*

, dyspepsie* 

diarree, droge 

mond* 

smaakstoornis, 

buikpijn, braken 

Huid- en 

onderhuida

andoeninge

n  

Dorzolamide/ti

molol, 

oogdruppels, 

oplossing 

   contactdermat

itis, Stevens-

Johnson 

syndroom, 

toxische 

epidermale 

necrolyse 

 

 Dorzolamidehy

drochloride, 

oogdruppels, 

oplossing 

   uitslag*  

 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

   alopecia*, 

psoriasiforme 

uitslag of 

exacerbatie 

van psoriasis* 

uitslag 

Skeletspierst

elsel- en 

bindweefsela

andoeningen  

Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

   systemische 

lupus 

erythematosus 

myalgie 

Nier- en 

urinewegaand

oeningen 

Dorzolamide/ti

molol, 

oogdruppels, 

oplossing 

   urolithiasis   

Voortplantings

stelsel- en 

borstaandoenin

gen 

Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

   ziekte van 

Peyronie*, 

verminderd 

libido 

seksuele 

disfunctie 

Algemene 

aandoeningen en 

toedieningspla

atsstoornissen  

Dorzolamide- 

hydrochloride, 

oogdruppels, 

oplossing 

 asthenie/ 

vermoeidhei

d* 

   

 Timololmaleaat, 

oogdruppels, 

oplossing 

  asthenie/verm

oeidheid* 

  

 

*Deze bijwerkingen werden ook gezien met dorzolamide/timolol oogdruppels, oplossing tijdens de postmarketing-

ervaring.   
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**Additionele bijwerkingen zijn gezien met oftalmologische bètablokkers en kunnen potentieel optreden bij 

dorzolamide/timolol oogdruppels, oplossing. 

*** Bijwerking waargenomen met timolol. 

****Bijwerking waargenomen met dorzolamide 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

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

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

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 

 bijwerkingen te melden via het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 

 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over overdosering bij mensen door accidentele of opzettelijke inname 

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

 

Symptomen 

Er zijn meldingen geweest van onbedoelde overdosering van timololmaleaat oftalmologische oplossing, die tot 

dezelfde systemische effecten leidde als worden gezien bij systemische bèta-adrenerge blokkers, zoals 

duizeligheid, hoofdpijn, kortademigheid, bradycardie, bronchospasmen en hartstilstand. De meest voorkomende 

klachten en symptomen die bij overdosering van dorzolamide te verwachten zijn, zijn een verstoorde 

elektrolytenbalans, ontwikkeling van een acidotische status, en mogelijke effecten van het centrale zenuwstelsel. 

 

Er is slechts weinig informatie beschikbaar over overdosering bij mensen door accidentele of opzettelijke 

inname van dorzolamidehydrochloride. Bij orale inname is somnolentie gemeld. Bij topische toediening is 

het volgende gemeld: misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, abnormale dromen en dysfagie. 

 

Behandeling 

De behandeling dient symptomatisch en ondersteunend te zijn. De serumspiegel van de elektrolyten (vooral 

kalium) en de bloed-pH dienen te worden gemonitord. Onderzoek heeft laten zien dat timolol niet gemakkelijk 

kan worden gedialyseerd. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: Anti-glaucoompreparaten en miotica, bètablokkers, timolol, 

combinaties, ATC-code: S01ED51 

 

Werkingsmechanisme 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing bestaat uit twee componenten: 

dorzolamidehydrochloride en timololmaleaat. Beide componenten verlagen een verhoogde intra-oculaire 

druk door de secretie van kamerwater te verminderen, maar doen dit elk via een ander werkingsmechanisme. 

 

Dorzolamidehydrochloride is een potente remmer van humaan koolzuur-anhydrase II. Remming van 

koolzuur-anhydrase in de ciliaire processen van het oog verlaagt de secretie van kamerwater, vermoedelijk 

doordat de vorming van bicarbonaat-ionen wordt vertraagd, waardoor het transport van natrium en vocht 

afneemt. Timololmaleaat is een niet-selectieve bèta-adrenerge receptorblokker. Het precieze 

werkingsmechanisme van timololmaleaat bij het verlagen van de intra-oculaire druk is nog niet duidelijk 

vastgesteld, hoewel een fluoresceïne-onderzoek en tonografische studies erop wijzen dat de belangrijkste 

werking verband houdt met verminderde kamerwaterproductie. In een aantal onderzoeken werd echter ook 

een lichte toename van de uitstroom gezien. Het gecombineerde effect van deze twee middelen leidt tot 

additionele verlaging van de intra-oculaire druk (IOP) in vergelijking met beide afzonderlijk toegediende 

componenten. 

 

http://www.lareb.nl/
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Na topische toediening verlaagt dit geneesmiddel de verhoogde intra-oculaire druk, al dan niet geassocieerd met 

glaucoom. Een verhoogde intra-oculaire druk is een belangrijke risicofactor in de pathogenese van 

oogzenuwbeschadiging en glaucomateus gezichtsveldverlies. Dit geneesmiddel verlaagt de intra-oculaire druk 

zonder de vaak voorkomende bijwerkingen van miotica, zoals blindheid, accommodatieve spasmen en 

pupilvernauwing. 

 

Farmacodynamische effecten 

Klinische effecten  

Er werden klinische onderzoeken met een duur van maximaal 15 maanden verricht om de IOP-verlagende 

werking van tweemaal daags ('s ochtends en voor het slapengaan) toegediende Dorzolamide/Timolol Indoco 

20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing te vergelijken met gelijktijdig toegediende 0,5% timolol en 

2,0% dorzolamide bij patiënten met glaucoom of oculaire hypertensie, voor wie gelijktijdige behandeling in 

de onderzoeken geschikt werd geacht. Hiertoe behoorden zowel niet-behandelde patiënten als patiënten die 

met timolol-monotherapie onvoldoende onder controle waren. De meeste patiënten kregen voor de opname 

in het onderzoek monotherapie met een topische bètablokker. In een analyse van de gecombineerde 

onderzoeken was de IOP-verlagende werking van dorzolamide/timolol 20 mg/ml + 5mg/ml, oogdruppels, 

oplossing b.i.d. groter dan die van monotherapie met ofwel 2% dorzolamide t.i.d. of 0,5% timolol b.i.d. Het 

IOP-verlagende effect van Dorzolamide/Timolol Indoco 20mg/ml + 5mg/ml, oogdruppels, oplossing b.i.d. 

was gelijk aan dat van gelijktijdige behandeling met dorzolamide b.i.d. en timolol b.i.d. Het IOP-verlagende 

effect van Dorzolamide/Timolol 20mg/ml + 5mg/ml, oogdruppels, oplossing b.i.d. werd aangetoond bij 

metingen die op verschillende tijdstippen gedurende de dag werden verricht; dit effect bleef bij langdurige 

toediening behouden.  

 

Pediatrische patiënten 

Er is een 3 maanden durend, gecontroleerd onderzoek verricht met het primaire doel om de veiligheid van 

2% dorzolamidehydrochloride oftalmologische oplossing te documenteren bij kinderen onder de 6 jaar. In dit 

onderzoek kregen 30 patiënten van 2 jaar of ouder maar onder de 6 jaar bij wie de IOP met dorzolamide- of 

timolol-monotherapie onvoldoende was gereguleerd Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml , 

oogdruppels, oplossing in een open-label fase. Bij deze patiënten werd geen werkzaamheid vastgesteld. In 

deze kleine groep van patiënten werd tweemaal daagse toediening van Dorzolamide/Timolol Indoco 20 

mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing in het algemeen goed verdragen, waarbij 19 patiënten de 

behandelingsperiode voltooiden en 11 patiënten met de behandeling stopten vanwege een operatie, een 

verandering van de medicatie of om andere redenen. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Dorzolamidehydrochloride 

Anders dan bij orale koolzuur-anhydraseremmers maakt de topische toediening van 

dorzolamidehydrochloride het mogelijk dat de werkzame stof zijn effecten rechtstreeks in het oog uitoefent 

in een substantieel lagere dosis, en daarom is de systemische blootstelling lager. In klinische onderzoeken 

leidde dit tot een verlaging van de IOP, zonder zuur-baseverstoringen of veranderingen van de 

elektrolytkenmerken, die karakteristiek zijn voor orale koolzuur-anhydraseremmers. 

 

Bij topische toediening komt dorzolamide in de systemische circulatie. Om te beoordelen of na topische 

toediening systemische koolzuur-anhydraseremming mogelijk is, werden de concentraties van de werkzame 

stof en metabolieten gemeten in rode bloedcellen (RBC's) en het plasma, alsmede de koolzuur-

anhydraseremming in RBC's. Bij chronische toediening accumuleert dorzolamide in RBC's als gevolg van 

selectieve binding aan koolzuuranhydrase-II, terwijl uiterst lage concentraties van vrije werkzame stof in het 

plasma aanwezig blijven. Uit de moederverbinding van de werkzame stof wordt één enkele N-desethyl-

metaboliet gevormd, die koolzuuranhydrase-II minder sterk remt dan de moederverbinding van de werkzame 

stof, maar ook een minder actief iso-enzym (koolzuuranhydrase-I) remt. De metaboliet accumuleert ook in 

RBC's, waar hij hoofdzakelijk aan koolzuuranhydrase-I bindt. Dorzolamide bindt middelmatig aan 

plasmaeiwitten (ongeveer 33%). Dorzolamide wordt hoofdzakelijk onveranderd in de urine uitgescheiden; ook 

de metaboliet wordt in de urine uitgescheiden. Nadat de toediening is gestaakt wordt dorzolamide niet-lineair 

uit de RBC's gewassen; dit leidt tot aanvankelijk een snelle afname van de concentratie van de werkzame stof, 

gevolgd door een tragere eliminatiefase met een halveringstijd van ongeveer 4 maanden. 
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Bij orale toediening van dorzolamide om de maximale systemische blootstelling te simuleren na langdurige 

topische oculaire toediening werd binnen 13 weken een 'steady state' bereikt. In 'steady state' bevatte het plasma 

vrijwel geen vrije werkzame stof of metaboliet; de koolzuuranhydrase-remming in de RBC's was lager dan 

vermoedelijk nodig is voor een farmacologisch effect op de nierfunctie of ademhaling. Vergelijkbare 

farmacokinetische resultaten werden gezien na chronische, topische toediening van dorzolamidehydrochloride. 

Bij een aantal oudere patiënten met een verminderde nierfunctie (geschatte creatinineklaring 30-60 ml/min) was 

de metabolietconcentratie in RBC's echter hoger, maar er konden geen betekenisvolle verschillen in koolzuur-

anhydraseremming en geen klinisch relevante systemische bijwerkingen rechtstreeks aan deze bevinding 

worden toegeschreven. 

 

Timololmaleaat 

In een onderzoek naar de concentratie van de werkzame stof in het plasma bij 6 proefpersonen werd de 

systemische blootstelling aan timolol bepaald na tweemaal daagse topische toediening van timololmaleaat 

oftalmologische oplossing 0,5%. De gemiddelde piek-plasmaconcentratie was na toediening in de ochtend 

0,46 ng/ml en na toediening in de middag 0,35 ng/ml. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Het oculaire en systemische veiligheidsprofiel van de individuele componenten is duidelijk vastgesteld.  

 

Dorzolamide- 

Bij konijnen die maternotoxische doses dorzolamide kregen die met metabole acidose gepaard gingen, 

werden malformaties van de wervellichamen gezien. 

 

Timolol 

Dieronderzoek heeft geen teratogene werking laten zien. 

 

Verder werden bij dieren die topisch met dorzolamidehydrochloride en timololmaleaat oftalmologische oplossing of 

met gelijktijdig toegediende dorzolamidehydrochloride en timololmaleaat werden behandeld geen oculaire 

bijwerkingen gezien. In-vitro- en in-vivo-onderzoek met beide componenten afzonderlijk bracht geen mutageen 

potentieel aan het licht. Daarom is bij therapeutische doses van dorzolamide and timolol geen relevant risico voor 

de veiligheid bij de mens te verwachten. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Benzalkoniumchloride  

Hydroxyethylcellulose  

Mannitol (E421)  

Natriumcitraat (E331) 

Natriumhydroxide (E524) voor pH-correctie  

Water voor injectie 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

3 jaar 

 

Na eerste opening van het flesje: 28 dagen 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren beneden 25 °C. Het flesje bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
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6.5  Aard en inhoud van de verpakking  

 

Flesje van gamma-gesteriliseerd, doorschijnend lage-dichtheidpolyethyleen (LDPE) met een druppelaar van 

natuurlijk LDPE en een witte dop van hoge-dichtheidpolyethyleen (HDPE) in een kartonnen doos. 

 

Dorzolamide/Timolol Indoco 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing is verkrijgbaar in de volgende 

verpakkingen:  

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 verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 

 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 

voorschriften. 

 

 

7. 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 

 

 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  

 

RVG 115274 

 

 

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

VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 20 juni 2016 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8: 10 december 2021. 


