
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Maracex 20 mg/ml oplossing voor injectie/infusie 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

1 ml oplossing bevat 20 mg morfinehydrochloride overeenkomend met 15,2 mg morfine. 

Eén ampul (1 ml) bevat 20 mg morfinehydrochloride overeenkomend met 15,2 mg morfine. 

Eén ampul (5 ml) bevat 100 mg morfinehydrochloride overeenkomend met 76 mg morfine. 

Eén ampul (10 ml) bevat 200 mg morfinehydrochloride overeenkomend met 152 mg morfine. 

 

Hulpstof met bekend effect: elke ml bevat 2,4 mg natrium. 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Oplossing voor injectie/infusie. 

Heldere, kleurloze of gelige oplossing zonder zichtbare deeltjes. 

De pH van de oplossing is 3,0-5,0 en de osmolaliteit is 280-310 mOsm/kg. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Ernstige pijnaandoeningen die alleen voldoende kunnen worden behandeld met opioïde analgetica.  

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Dosering 

Omdat de duur van de effecten van morfine en de intensiteit, oorzaak en duur van de pijn sterk 

verschillen en omdat morfine wordt gebruikt bij bijvoorbeeld zeer verschillende chirurgische ingrepen, 

wordt de dosering individueel ingesteld. 

 

Volwassenen 

Subcutaan of intramusculair 

Volwassenen: 5-20 mg, de gebruikelijke dosis is 10 mg, indien nodig om de 4 uur herhalen. 

Ouderen: 5-10 mg per dosis.  

De subcutane toedieningsweg is niet geschikt voor oedemateuze patiënten. 

 

Intraveneus 

Volwassenen: 2,5-15 mg (indien nodig in 0,9% zoutoplossing verdunnen), toegediend in 4 tot 5 

minuten.  

 

Epidurale toediening 

De gebruikelijke aanvangsdosis is 2-4 mg, meestal verdund in 0,9% zoutoplossing. Als de 

analgetische werking ten einde is, doorgaans na 6-24 uur, kan er indien nodig een nieuwe dosis van 

1-2 mg worden toegediend. Voor langdurige pijnbehandeling bij kankerpatiënten zijn doorgaans 

hogere doses en continue epidurale infusie nodig. 

 

De dagelijkse dosering bij volwassenen is doorgaans niet hoger dan 100 mg, maar in sommige 



individuele gevallen kan het nodig zijn een hogere dosering te gebruiken om pijn te verlichten, met 

name in de late stadia van de ziekte. 

 

Pediatrische patiënten 

Subcutaan of intramusculair: 0,1-0,2 mg/kg (maximale dosering 15 mg). 

De subcutane toedieningsweg is niet geschikt voor oedemateuze patiënten. 

 

Intraveneus: 0,05-0,1 mg/kg, zeer langzaam toegediend (verdunning met 0,9% zoutoplossing is 

aanbevolen). 

 

Morfine dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij de behandeling van zuigelingen en kleine 

kinderen, aangezien zij vanwege hun lage lichaamsgewicht over het algemeen gevoeliger zijn voor 

opioïden (zie ook rubriek 4.4). 

 

Patiënten met nierinsufficiëntie 

De metabolieten van morfine worden uitgescheiden door de nieren. Omdat van die metabolieten, 

morfine-6-glucuronide actief is, wordt verlaging van de dosis aanbevolen als de patiënt een 

verminderde nierfunctie heeft. Voor patiënten met matige nierinsufficiëntie dient een dosering van 

75% van de normale dosering te worden gebruikt, en voor patiënten met ernstige nierinsufficiëntie 

dient een dosering van 50% van de normale dosering te worden gebruikt. Men kan de gebruikelijke 

dosisintervallen toepassen. 

 

Patiënten met leverinsufficiëntie 

De eliminatiehalfwaardetijd is verhoogd bij patiënten met leverinsufficiëntie. Morfine dient met 

voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met een verminderde leverfunctie, en de 

dosisintervallen kunnen worden verlengd in vergelijking met de gebruikelijke dosisintervallen. 

 

Ouderen 

De aanvangsdosis voor oudere patiënten dient lager te zijn dan normaal, en de daaropvolgende 

dosering dient individueel getitreerd te worden op basis van de respons. Omdat morfine bij oudere 

patiënten langzamer wordt geëlimineerd, kan het ook nodig zijn de totale dagelijkse dosering te 

verlagen als de patiënt continu morfine krijgt. 

 

Stopzetten van de behandeling 

Abstinentiesyndroom kan versneld optreden als de toediening van opioïden plotseling wordt stopgezet. 

Daarom moet de dosis voorafgaand aan stopzetting geleidelijk worden verlaagd. 

 

Wijze van toediening 

Voor intramusculair, subcutaan, intaveneus en epiduraal gebruik. 

Voor instructies over verdunning van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek 6.6. 

 

4.3 Contra-indicaties 

 

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

Stagnatie van secretie in de luchtwegen, ademhalingsdepressie, acute leverziekte, angststoornissen 

onder invloed van alcohol of hypnotica. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Als de patiënt een verminderde longfunctie heeft (emfyseem, cor pulmonale, hypercapnie, hypoxie, 

significante obesitas), is het extra belangrijk aandacht te besteden aan het ademhalingsonderdrukkende 

effect van morfine. Morfine verhoogt de intracraniale druk, wat derhalve betekent dat het risico op een 

significante verhoging van de intracraniale druk en van hypoventilatie bij patiënten met hoofdletsel 

hoger is dan normaal wanneer morfine wordt gebruikt. Morfine kan ook tekenen verhullen die worden 

gebruikt om het bewustzijnsniveau te beoordelen. Bij patiënten met een laag bloedvolume moet 

rekening worden gehouden met het risico op hypotensie. Er moet rekening worden gehouden met de 

histaminevrijmakende effecten van morfine wanneer patiënten met astma of allergieën worden 



behandeld. 

Voorzichtigheid dient te worden betracht met het gelijktijdig gebruik van MAO-remmers (zie 

rubriek 4.5). 

 

Morfine mag voor barensweeën niet systemisch, maar alleen lokaal in de epidurale of intrathecale 

ruimte worden toegediend. 

 

Morfine dient niet te worden toegediend als een patiënt zich in verwarde toestand bevindt door alcohol 

of hypnotica. 

 

Herhaald gebruik kan tolerantie en afhankelijkheid veroorzaken. Bij ouderen en in de volgende 

gevallen dient voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik en kan een verlaging van de dosis 

wenselijk zijn: 

• Hypotensie 

• Hypothyroïdie 

• Verminderd ademhalingsreserve 

• Prostaathypertrofie of urethrastrictuur 

• Verminderde lever- of nierfunctie 

• Alvleesklier- of biliaire aandoening 

• Epileptische aanvallen of sneller optreden van aanvallen 

• Epiduraal gebruik bij gelijktijdige, reeds bestaande aandoeningen van het zenuwstelsel en met 

gelijktijdige systemische toediening van glucocorticoïden 

 

Morfine mag niet gebruikt worden bij de behandeling van longoedeem als gevolg van luchtwegirritatie 

door een chemische stof. 

 

Er is ernstige, levensbedreigende of fatale ademhalingsdepressie gemeld met het gebruik van opioïden, 

zelfs wanneer ze worden gebruikt zoals aanbevolen. Ademhalingsdepressie kan, indien deze 

aandoening niet direct wordt herkend en behandeld, tot ademstilstand en overlijden leiden. 

 

Wanneer morfine intraveneus of epiduraal wordt toegediend, dienen een opiaatantagonist en 

voorzieningen voor de toediening van zuurstof en controle van de ademhaling beschikbaar te zijn.  

 

Als het geneesmiddel epiduraal als individuele doses wordt toegediend, dient de patiënt in een 

omgeving te zijn waarin adequate bewaking mogelijk is. Omdat vertraagde ademhalingsdepressie kan 

optreden, dient de bewaking gedurende een specifieke periode te worden voortgezet, afhankelijk van 

de gesteldheid van de patiënt, ten minste 24 uur na iedere dosis. 

Als morfine via een continu, gecontroleerd micro-infuus (bijvoorbeeld een katheter) wordt toegediend, 

dient de bewaking van de patiënt te worden voortgezet gedurende ten minste 24 uur na toediening van 

elke testdosis en gedurende enkele dagen na de chirurgische implantatie van de katheter voor zover 

nodig voor aanvullende bewaking en dosisaanpassing.  

Daarnaast dienen er direct een optiaatantagonist en reanimatieapparatuur beschikbaar te zijn wanneer 

het reservoir van het micro-infuus met morfine wordt bijgevuld of men het infuus om andere redenen 

moet hanteren. Ook dienen er direct voorzieningen, geneesmiddelen en apparatuur voorhanden te zijn 

voor de behandeling van een onbedoelde intravasculaire injectie tijdens een poging tot een epidurale 

injectie. 

 

Patiënten die langdurige epidurale pijnbehandeling krijgen, dienen te worden bewaakt op afname van 

het analgetische effect, onverwachte pijn en neurologische symptomen om het risico op mogelijk 

onomkeerbare neurologische complicaties tot een minimum te beperken.  

 

Snelle intraveneuze injectie van het geneesmiddel kan resulteren in een verhoogde frequentie van 

opiaatgeïnduceerde bijwerkingen; ernstige ademhalingsdepressie, apneu, hypotensie, perifere 

circulatoire collaps, rigiditeit van de borstkaswand, hartstilstand en anafylactoïde reacties zijn 

opgetreden na snelle intraveneuze injectie. 

 

Vanwege het analgetische effect van morfine kunnen ernstige intra-abdominale complicaties, zoals 



darmperforatie, gemaskeerd worden. 

 

Plasmaconcentraties van morfine kunnen worden verlaagd door rifampicine. Het analgetisch effect 

van morfine dient te worden gecontroleerd en de doses morfine dienen tijdens en na de behandeling 

met rifampicine te worden aangepast. 

 

Hyperalgesie die niet reageert op een verdere dosisverhoging van morfine kan vooral optreden bij 

hoge doses. Een dosisverlaging van morfine of opioïdwisseling kan nodig zijn. 

 

Morfine heeft een potentie voor misbruik die vergelijkbaar is met die van andere sterke 

opiaatagonisten en dient met bijzondere voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik. 

 

Afhankelijkheid en abstinentiesyndroom (onthoudingssyndroom) 

Gebruik van opioïde analgetica kan in verband worden gebracht met de ontwikkeling van fysieke 

en/of psychische afhankelijkheid of tolerantie. Het risico neemt toe met de tijd dat het geneesmiddel 

wordt gebruikt en met hogere doses. Symptomen kunnen tot een minimum worden beperkt door 

aanpassingen van de dosis of de doseringsvorm en een geleidelijke verlaging van de dosis morfine. Zie 

punt 4.8 voor afzonderlijke symptomen. 

 

Risico van gelijktijdig gebruik van sedatieve geneesmiddelen, zoals benzodiazepinen of verwante 

geneesmiddelen 

Gelijktijdig gebruik van Maracex en sedatieve geneesmiddelen, zoals benzodiazepinen of verwante 

geneesmiddelen, kan leiden tot sedatie, ademhalingsdepressie, coma en overlijden. Vanwege deze 

risico's moet gelijktijdig gebruik van deze sedatieve geneesmiddelen worden voorbehouden aan 

patiënten voor wie alternatieve behandelingsopties niet mogelijk zijn. Als wordt besloten Maracex 

gelijktijdig met sedatieve geneesmiddelen voor te schrijven, dient de laagste effectieve dosis te worden 

gebruikt en moet de behandelingsduur zo kort mogelijk zijn. 

De patiënten moeten nauwlettend worden gecontroleerd op klachten en verschijnselen van 

ademhalingsdepressie en sedatie. In dit verband wordt sterk aanbevolen patiënten en hun 

zorgverleners erop te wijzen dat ze op deze symptomen dienen te letten (zie rubriek 4.5). 

 

Orale P2Y12-trombocytenaggregatieremmerstherapie 

Binnen de eerste dag van gelijktijdige behandeling met een P2Y12-remmer en morfine is een 

verminderde werkzaamheid van de behandeling met de P2Y12-remmer waargenomen (zie rubriek 

4.5). 

 

Acuut borstsyndroom (ACS) bij patiënten met sikkelcelanemie (SCD)  

Vanwege een mogelijk verband tussen ACS en morfinegebruik bij SCD-patiënten die tijdens een 

vaso-occlusieve crisis met morfine worden behandeld, is nauwlettende controle op symptomen van 

ACS gerechtvaardigd. 

 

Bijnierinsufficiëntie 

Opioïde analgetica kunnen reversibele bijnierinsufficiëntie veroorzaken waarvoor controle en 

vervangingstherapie met glucocorticoïden nodig is. Symptomen van bijnierinsufficiëntie zijn 

bijvoorbeeld misselijkheid, braken, verlies van eetlust, vermoeidheid, zwakte, duizeligheid en lage 

bloeddruk. 

 

Verminderde productie van geslachtshormonen en verhoogde productie van prolactine 

Langdurig gebruik van opioïde analgetica kan in verband worden gebracht met een verminderde 

productie van geslachtshormonen en een verhoogde productie van prolactine. Symptomen zijn onder 

andere verminderd libido, erectiestoornis en amenorroe. 

 

Pediatrische patiënten 

Voorzichtigheid dient te worden betracht en een lagere dosis dient te worden overwogen bij de 

behandeling van pasgeborenen en jonge kinderen, aangezien zij gevoelig kunnen zijn voor de effecten 

van opioïden, met name voor het ademhalingsonderdrukkende effect van deze middelen. 



 

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. dat het in wezen 

‘natriumvrij’ is. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Combinaties die vermeden dienen te worden 

Barbituraten 

Barbituraten versterken de ademhalingsonderdrukkende effecten van opiaten en opioïden. Deze 

combinatie dient derhalve te worden vermeden. 

 

Alcohol 

Kleine hoeveelheden alcohol kunnen de zwakke ademhalingsonderdrukkende effecten van morfine 

sterk verhogen. Deze combinatie dient derhalve te worden vermeden. 

 

MAO-remmers 

MAO-remmers kunnen de effecten van morfine (ademhalingsdepressie en hypotensie) versterken. Het 

serotoninesyndroom is gemeld bij gelijktijdige behandeling met pethidine en MAO-remmers, en 

eenzelfde reactie kan niet worden uitgesloten tijdens gelijktijdige behandeling met morfine en MAO-

remmers. 

 

Combinaties waarbij dosisaanpassing noodzakelijk kan zijn 

Gabapentine 

Bij de keuze van de behandeling moet worden gekeken naar het risico op CZS-symptomen. Als de twee 

producten gelijktijdig worden gegeven, dient een verlaging van de dosis gabapentine overwogen te 

worden. Patiënten dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd op tekenen van depressie van het centraal 

zenuwstelsel, zoals slaperigheid, en de dosis gabapentine dient dienovereenkomstig te worden verlaagd. 

 

Rifampicine 

Rifampicine kan de werkzaamheid van morfine verlagen waardoor het nodig kan zijn hogere 

concentraties morfine dan normaal toe te dienen. 

 

Amitriptyline, clomipramine en nortriptyline 

Amitriptyline, clomipramine en nortriptyline versterken het analgetisch effect van morfine, 

waarschijnlijk als gevolg van een verhoogde plasmablootstelling. Aanpassing van de dosis kan 

noodzakelijk zijn.  

 

Gecombineerde morfineagonisten/-antagonisten 

Gecombineerde morfineagonisten/-antagonisten (buprenorfine, nalbufine, pentazocine) verlagen het 

analgetische effect door competitieve remming van receptoren, wat het risico op 

onttrekkingsverschijnselen verhoogt.  

 

Combinaties met onduidelijke klinische relevantie 

Baclofen 

De combinatie van morfine en intrathecale toediening van Lioresal heeft bij één patiënt een verlaagde 

bloeddruk veroorzaakt. Het risico dat deze combinatie apneu of andere CZS-symptomen veroorzaakt, 

kan niet worden uitgesloten. 

 

Hydroxyzine 

Gelijktijdige toediening van hydroxyzine en morfine kan door middel van een versterkt effect verhoogde 

depressie van het centraal zenuwstelsel en sufheid veroorzaken. De overschakeling naar een niet-

sederende antihistamine dient te worden overwogen. 

 

Methylfenidaat 

Methylfenidaat kan het analgetisch effect van morfine verhogen. Tijdens gelijktijdige toediening dient 

een verlaging van de morfinedosis te worden overwogen. 

 



Nimodipine 

Nimodipine kan het analgetische effect van morfine verhogen. Tijdens gelijktijdige toediening dient een 

verlaging van de morfinedosis te worden overwogen. 

 

Ritonavir 

De concentraties morfine in het plasma kunnen dalen door inductie van glucuronidering tijdens 

gelijktijdige toediening van ritonavir als antiviraal middel of farmacokinetische booster van andere 

proteaseremmers. 

 

Orale P2Y12-remmer 

Een vertraagde en verminderde blootstelling aan orale P2Y12-trombocytenaggregatieremmerstherapie 

is waargenomen bij patiënten met acuut coronair syndroom die behandeld werden met morfine. Deze 

interactie kan gerelateerd zijn aan verminderde gastro-intestinale motiliteit en gelden voor andere 

opioïden. De klinische relevantie is niet bekend, maar gegevens duiden op de mogelijkheid van 

verminderde werkzaamheid van P2Y12-remmers bij patiënten die gelijktijdig morfine en een P2Y12-

remmer krijgen toegediend (zie rubriek 4.4). Bij patiënten met acuut coronair syndroom, bij wie 

morfine niet achterwege kan worden gelaten en bij wie snelle P2Y12-remming cruciaal wordt geacht, 

kan gebruik van een parenterale P2Y12-remmer worden overwogen. 

 

Sedatieve geneesmiddelen, zoals benzodiazepinen of verwante geneesmiddelen 

Gelijktijdig gebruik van opioïden en sedatieve geneesmiddelen, zoals benzodiazepinen of verwante 

geneesmiddelen, verhoogt het risico op sedatie, ademhalingsdepressie, coma en overlijden als gevolg 

van een additief dempend effect op het centrale zenuwstelsel. De dosis en de duur van gelijktijdig 

gebruik dienen beperkt te zijn (zie rubriek 4.4). 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van morfine bij zwangere vrouwen.  

Er is niet gebleken dat morfine aangeboren afwijkingen bij de foetus veroorzaakt. Morfine passeert de 

placenta. Om die reden mag morfine alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt in gevallen 

waar het voordeel voor de moeder duidelijk opweegt tegen het risico voor het kind. Voor barensweeën 

dient morfine alleen lokaal te worden toegediend in de epidurale of intrathecale ruimte, omdat 

systemisch gebruik de bevalling van verlengen en ademhalingsdepressie bij de pasgeborene kan 

veroorzaken. Toediening van morfine aan de moeder tijdens de zwangerschap kan opioïdeverslaving 

bij het kind veroorzaken en kan leiden tot het optreden van onttrekkingsverschijnselen na de geboorte. 

Pasgeborenen van wie de moeder tijdens de zwangerschap opioïde analgetica gebruikte, dienen te 

worden gecontroleerd op verschijnselen van neonataal abstinentiesyndroom. De behandeling kan 

bestaan uit een opioïde middel en ondersteunende zorg. In geval van ernstige ademhalingsdepressie 

dient een specifieke opioïdantagonist te worden toegediend. 

 

Borstvoeding 

Morfine wordt uitgescheiden in de moedermelk, waar het hogere concentraties bereikt dan in het 

maternale plasma. Borstvoeding wordt niet aangeraden wanneer de moeder met morfine wordt 

behandeld vanwege het risico op ademhalingsdepressie bij het kind. 

 

Vruchtbaarheid 

Er zijn geen klinische gegevens over de effecten van morfine op de mannelijke of vrouwelijke 

vruchtbaarheid. Uit dieronderzoek is gebleken dat morfine de vruchtbaarheid kan verminderen (zie 

rubriek 5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek). 

 

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

 

Morfine heeft grote invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 



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 (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 

 

Immuunsysteemaandoeningen 

Niet bekend: anafylactoïde reacties. 

 

Psychische stoornissen 

Niet bekend: afhankelijkheid. 

 

Zenuwstelselaandoeningen 

Vaak: vermoeidheid, somnolentie, duizeligheid. 

Soms: hypoventilatie (door remming van het centraal zenuwstelsel), euforie, vertigo, hoofdpijn, 

slaapstoornissen, rusteloosheid, voorbijgaande hallucinaties, verwardheid, evenwichtsproblemen, 

afwijkend zichtvermogen, verhoogde intracraniale druk, stemmingswisselingen, agitatie, tremor, 

spiertrekkingen, convulsies, spierstijfheid. 

Zeer zelden: hoge doses kunnen excitatie van het centraal zenuwstelsel veroorzaken, wat zich kan 

manifesteren als convulsies. 

Niet bekend: allodynie, hyperalgesie (zie rubriek 4.4), hyperhidrose. 

 

Maagdarmstelselaandoeningen 

Vaak: obstipatie, nausea, braken. 

Soms: droge mond. 

 

Lever- en galaandoeningen 

Zeer zelden: biliair spasme. 

 

Hartaandoeningen 

Zelden: bradycardie, tachycardie, palpitaties. 

 

Bloedvataandoeningen 

Zelden: hypotensie, hypertensie, flush. 

Zeer zelden: flebitis (gemeld na parenterale toediening). 

 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen  

Zelden: hypoventilatie. 

Zeer zelden: longoedeem. 

 

Nier- en urinewegaandoeningen 

Zeer vaak: urineretentie na epidurale toediening. 

Vaak: urineretentie na parenterale toediening. 

 

Zwangerschap, perinatale periode en puerperium 

Soms: onttrekkingsverschijnselen bij pasgeborenen van wie de moeder morfine heeft gekregen tijdens 

de zwangerschap, zoals rusteloosheid, braken, verhoogde eetlust, prikkelbaarheid, hyperactiviteit, 

trillen of tremoren, neusverstopping, convulsies, hoge tonen huilen. 

 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Zelden: pruritus, urticaria, huiduitslag, erytheem en induratie op de injectieplaats na intraveneuze 

toediening. 

 

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 

Zeer zelden: er zijn een paar gevallen van dosisgerelateerde myoclonus gemeld. 

 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  

Soms: geestelijke en lichamelijke verslaving. 

Zeer zelden: anafylactische reactie. 

Niet bekend: abstinentiesyndroom (onthoudingssyndroom). 



 

Geneesmiddelafhankelijkheid en abstinentiesyndroom (onthoudingssyndroom)  

Gebruik van opioïde analgetica kan in verband worden gebracht met de ontwikkeling van fysieke 

en/of psychische afhankelijkheid of tolerantie. Abstinentiesyndroom kan versneld optreden als de 

toediening van opioïden plotseling wordt stopgezet of als opioïdantagonisten worden toegediend, of 

kan soms optreden tussen doses. Voor behandeling, zie rubriek 4.4. 

Fysiologische ontwenningsverschijnselen zijn onder andere: pijn, tremoren, rustelozebenensyndroom, 

diarree, abdominale koliek, misselijkheid, griepachtige symptomen, tachycardie en mydriase. 

Psychische symptomen zijn onder andere dysfore stemming, angst en prikkelbaarheid. Bij 

geneesmiddelafhankelijkheid treedt vaak “craving” op. 

 

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 

 

Het overheersende symptoom bij overdosering van morfine is hypoventilatie; de 

ademhalingsfrequentie of het ademvolume of beiden zijn verlaagd, de patiënt wordt cyanotisch en de 

bovenste luchtweg raakt geblokkeerd omdat de larynx- en tongspieren verslappen. De ademhaling 

wordt onregelmatig, wat uiteindelijk leidt tot apneu. Het bewustzijnsniveau daalt; de patiënt is suf of 

raakt buiten bewustzijn. De pupillen worden kleiner, al zijn verwijde pupillen ook mogelijk in verband 

met asfyxie. De spiertonus van de dwarsgestreepte spieren is minder dan normaal en de huid voelt 

koud en klam. De patiënt kan last hebben van bradycardie en hypotensie. Aspiratiepneumonie kan 

voorkomen. Een significante overdosis kan leiden tot circulatoire collaps en hartstilstand. De dood kan 

optreden als gevolg van ademhalingsfalen. 

De behandeling van de overdosering dient gericht te zijn op een sufficiënte ademhaling. Indien nodig 

dient de ademhaling te worden ondersteund met mechanische beademing. De symptomen van een 

morfineoverdosis zijn omkeerbaar met naloxon. In dit geval dient rekening te worden gehouden met 

de korte duur van de werking van naloxon – 1-3 uur. De conditie van een overgedoseerde patiënt dient 

gedurende een lange periode te worden bewaakt en naloxon dient zoveel als nodig te worden 

toegediend in verschillende doses of als een continu infuus. Tijdens de behandeling van overdosering 

dient eveneens rekening te worden gehouden met het feit dat naloxon acute onttrekkingssymptomen 

zal veroorzaken bij patiënten met een opioïdverslaving. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: Natuurlijke opiumalkaloïden, morfine. 

ATC-code: N02AA01. 

 

Morfine is een opioïdagonist die hoofdzakelijk bindt aan de μ-opioïdreceptoren. De effecten ervan zijn 

gelijk aan die van andere opioïdagonisten die de μ-opioïdreceptoren beïnvloeden. 

 

Morfine verlicht pijn door invloed uit te oefenen op zowel de pijnperceptie (nociceptie) als de 

subjectieve ervaring gerelateerd aan pijn. Als het systemisch wordt toegediend, werkt het 

geneesmiddel in op meerdere sites en op het perifere zenuwstelsel, het ruggenmerg en de supraspinale 

regio. Als morfine epiduraal wordt toegediend, bindt het direct aan de opioïdreceptoren van het 

ruggenmerg en blokkeert het de transmissie van de nociceptieve zenuwimpulsen selectief. 

 

Het analgetische effect begint snel (binnen ongeveer 5 minuten) na intraveneuze toediening, en 

30-60 minuten na intramusculaire injectie. Het analgetische effect van één dosis duurt 3-4 uur. Het 

analgetische effect van epidurale toediening kan na ongeveer 10 minuten worden waargenomen, en het 



maximale effect wordt 45-60 minuten na de injectie bereikt. Als er epiduraal 4 mg 

morfinehydrochloride wordt toegediend voor postoperatieve pijn, is de duur van het effect 10-12 uur. 

Het effect en de duur van de pijnstilling verschillen afhankelijk van de chirurgische ingreep. Bij de 

behandeling van pijn bij kanker kan het analgetische effect van een dosis van 4 mg minder en korter 

zijn. 

 

Morfine veroorzaakt euforie en sedatie. Langdurige toediening van hoge doses leidt tot het ontstaan 

van tolerantie en verslaving. 

 

De nausea en het braken die door de morfine worden veroorzaakt zijn het gevolg van stimulatie van de 

area postrema in de medulla oblongata en zijn deels ook te wijten aan de effecten op het 

evenwichtsorgaan. Nausea doet zich vaak voor als de patiënt rondloopt. 

 

Vanwege het effect van morfine is de gevoeligheid van het ademhalingsstelsel voor de partiële druk 

van koolstofdioxide verlaagd, dalen de ademhalingsfrequentie of het ademvolume of beiden en is de 

weerstand tegen hypercapnie en hypoxemie verzwakt. Morfine onderdrukt de hoestreflex. 

 

Morfine heeft een groot aantal effecten op de werking van het autonome zenuwstelsel en de inwendige 

organen. Morfine kan de afgifte van histamine veroorzaken. Miose wordt veroorzaakt door de 

toename in activiteit van de parasympathische zenuwen die de pupil innerveren. De motiliteit en 

secretie in de maag zijn verminderd, de maaglediging is verlengd en de kans op oesofageale reflux is 

verhoogd. De tonus in het antrale deel van de maag en het eerste deel van het duodenum is verhoogd. 

De secreties door de gal, alvleesklier en darmen zijn verminderd. De tonus in de darmen is verhoogd, 

maar de motiliteit is verlaagd, en de vochtopname door de darmen is verhoogd. Morfine kan spasme 

van de galwegen veroorzaken. Morfine blokkeert de urinelozingsreflex en heeft ook een antidiuretisch 

effect. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

De farmacokinetiek van morfine is niet dosisafhankelijk. 

 

Distributie 

Na intramusculaire toediening stijgt de concentratie in het plasma binnen 10-20 minuten naar de 

maximale concentratie. De distributie naar de perifere weefsels verloopt snel. Morfine is van alle 

opioïden in gebruik het minst vetoplosbaar en passeert de bloed-hersenbarrière vrij langzaam. Als de 

concentratie op een therapeutisch niveau is, is ongeveer een derde van de morfine aan eiwitten 

gebonden. 

 

Absorptie 

Na epidurale toediening wordt morfine ook rostraal in de bloedsomloop opgenomen, wat de reden is 

dat zich enkele uren na toediening significante bijwerkingen, zoals ademhalingsdepressie, kunnen 

manifesteren. 

 

Biotransformatie 

Morfine wordt primair gemetaboliseerd via glucuronidering. De belangrijkste metabolieten zijn de 

analgetisch inactieve morfine-3-glucuronide en de farmacologisch actieve morfine-6-glucuronide, die 

krachtiger is dan morfine zelf. Glucuronidering vindt buiten de lever plaats. Morfine en zijn 

glucuronides circuleren enterohepatisch, en er kunnen enkele dagen na toediening kleine hoeveelheden 

morfine in de urine en ontlasting worden aangetroffen. 

 

Eliminatie 

De eliminatie, primair van 3-glucuronide, gebeurt via glomerulaire filtratie. Slechts een kleine 

hoeveelheid morfine wordt onveranderd uitgescheiden. De eliminatie van zowel 3-glucuronide als 6-

glucuronide is verlengd in verband met nierinsufficiëntie, en de metabolieten kunnen zich na 

herhaalde toediening ophopen. 

 

Speciale patiëntgroepen 



Bij jongvolwassenen is de halfwaardetijd van morfine in plasma 2-3 uur, en voor morfine-6-

glucuronide iets langer. Bij zuigelingen verloopt de glucuronidering in eerste instantie langzamer; 

rond de leeftijd van zes maanden is de eliminatie echter op hetzelfde niveau als die bij volwassenen. 

Bij ouderen is het distributievolume lager dan bij jongvolwassenen, wat de reden is dat het gebruik 

van lagere doses wordt aanbevolen. Na epidurale toediening is de halfwaardetijd van morfine in 

plasma en cerebrospinaal vocht 2-4 uur.  

 

Leverinsufficiëntie 

Leverinsufficiëntie beïnvloedt de eliminatie van morfine. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig 

van conventionele studies op het gebied van veiligheid, farmacologie en toxiciteit bij herhaalde 

dosering. Er zijn carcinogeniciteitsstudies uitgevoerd. Er is reproductietoxiciteit waargenomen. 

 

Reproductietoxiciteit: Als morfine gedurende de volledige zwangerschapsperiode wordt toegediend, 

kan het geneesmiddel misvormingen van het centraal zenuwstelsel en veranderingen in 

neurotransmittersystemen veroorzaken, alsook groeivertraging, testiculaire atrofie en 

geneesmiddelafhankelijkheid. Daarnaast heeft morfine bij verschillende diersoorten invloed op het 

seksueel gedrag en de vruchtbaarheid. Bij mannetjesratten werden verminderde vruchtbaarheid en 

chromosomale schade in de gameten gemeld. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Natriumchloride 

Zoutzuur, geconcentreerd (voor pH-aanpassing) 

Water voor injecties 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Morfinezouten zijn gevoelig voor pH-veranderingen en kunnen neerslaan in een alkalisch milieu. 

Verbindingen die onverenigbaar zijn met morfinezouten zijn onder andere aminofylline, 

natriumzouten van barbituraten, fenytoïne en ranitidinehydrochloride. 

Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die welke vermeld zijn 

in rubriek 6.6. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

3 jaar 

Na eerste opening:  

Eenmaal geopend dient dit geneesmiddel onmiddellijk te worden gebruikt. 

 

Houdbaarheid na verdunning 

Chemische en fysieke gebruiksstabiliteit is aangetoond voor 28 uur bij 25 °C en 2 °C tot 8 °C. 

Uit microbiologisch oogpunt dienen de verdunningen onmiddellijk gebruikt te worden. Als het product 

niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de bewaartijden en condities 

voorafgaand aan gebruik en mag de bewaartijd niet langer zijn dan 24 uur bij een temperatuur van 2°C 

tot 8°C, tenzij de verdunning onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden heeft 

plaatsgevonden.  

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. De ampullen 



in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren. 

 

Voor de bewaarcondities van het geneesmiddel na verdunning, zie rubriek 6.3. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Type I kleurloze glazen ampullen met daarin 1 ml, 5 ml of 10 ml oplossing voor injectie/infusie. De 

ampullen zijn verpakt in een polyvinylchloride filmliner. De liners zijn verpakt in een kartonnen doos. 

Verpakkingsgrootte:  

10 of 50 ampullen van 1 ml. 

5 of 10 ampullen van 5 ml of 10 ml. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 

Maracex 20 mg/ml oplossing voor injectie/infusie is verenigbaar met 0,9% natriumchlorideoplossing 

in een polyethyleen (PE) verpakking. 

Producten die zichtbare deeltjes bevatten, mogen niet worden gebruikt. 

Maracex 20 mg/ml oplossing voor injectie/infusie mag niet met andere geneesmiddelen worden 

gemengd. 

Uitsluitend voor eenmalig gebruik, gooi na gebruik eventueel resterende inhoud weg. 

Alle ongebruikte geneesmiddelen of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig 

lokale voorschriften.  

 

 

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

 

AS KALCEKS 

Krustpils iela 71E 

Rīga, LV-1057 

Letland 

Tel.: +371 67083320 

E-mail: kalceks@kalceks.lv 

 

 

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

 

RVG 121082 

 

 

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

DE VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 23 mei 2018 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 13 januari 2022 

 


