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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Propranolol HCl Aurobindo 40 mg, filmomhulde tabletten    

Propranolol HCl Aurobindo 80 mg, filmomhulde tabletten    

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 
Propranolol HCl Aurobindo bevat per tablet resp. 40 mg en 80 mg propranololhydrochloride. 

 de 40 mg filmomhulde tablet bevat 85 mg lactosemonohydraat  

 de 80 mg filmomhulde tablet bevat 110 mg lactosemonohydraat 

 

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Filmomhulde tablet. 

 

 Propranolol HCl Aurobindo 40 mg: witte, ronde, biconvexe filmomhulde tablet met op één 

zijde een deelstreep en inscriptie 'P 40'. 

 Propranolol HCl Aurobindo 80 mg tabletten: witte, ronde, filmomhulde tablet met op één 

zijde een deelstreep en op de andere zijde inscriptie 'P 80'. 

 

De deelstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en 

niet voor de verdeling in gelijke doses. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 Hypertensie (al dan niet gekombineerd met andere farmaca). 

 Angina pectoris. 

 Supraventriculaire ritmestoornissen: 

- Sinustachycardie bij hyperthyreoïdie in afwachting van de uitwerking van 

thyreostatische therapie.  

- Paroxysmale supraventriculaire tachycardie (therapeutisch en profylactisch). 

- Boezemfibrilleren en -fladderen: Alleen bij onvoldoende reactie op maximale 

doseringen digitalisglycosiden, bij hyperthyreoïdie - in afwachting van de uitwerking 

van thyreostatische therapie - en, indien een contra-indicatie voor de toepassing van 

digitalisglycosiden bestaat, zoals bij hypertrofische obstruktieve cardiomyopathie. 

 Ventriculaire ritmestoornissen: 

- Kamerextrasystolie: Profylactisch en therapeutisch als de  extrasystolie het gevolg is 

van verhoogde sympathische aktiviteit (inspanning, inductiefase van de narcose, 

halothaan-narcose en toediening van exogene sympathicomimetica). 
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- Kamertachycardie en -fibrilleren: Alleen profylactisch, met name indien de 

kamerritmestoornis het gevolg is van de verhoogde sympathische activiteit. 

 Ritmestoornissen ten gevolge van digitalis-intoxicatie indien fenytoïne niet kan worden 

gebruikt. 

 Tremor simplex. 

 Migraine: Onderhoudsbehandeling indien andere middelen niet kunnen worden toegepast. 

 Als adjuvans bij de behandeling van hypertensie ten gevolge van feochromocytoom als 

toevoeging aan een alpha-blokkeerder. 

 Ter vermindering van de outflow-belemmering bij hypertrofische obstructieve 

cardiomyopathie. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

In het algemeen moet de dosering aan de individuele behoefte van de patiënt worden aangepast. 

De hieronder vermelde doseringen dienen daarom te worden beschouwd als richtlijn. 

Bij bejaarden is het raadzaam met een lagere dosis te beginnen. 

 

Angina pectoris 

De aanvangsdosering bedraagt twee- à driemaal daags 40 mg. 

Afhankelijk van het effect kan de dosering steeds na een week met 80 mg per dag worden 

verhoogd. Bij een dagdosering van 320 mg heeft verdere verhoging in het algemeen geen zin. 

De dagdosering wordt verdeeld over twee of drie giften. 

De toediening moet niet plotseling worden gestaakt (zie rubriek 4.4). 

 

Hypertensie 

Zie onder Angina pectoris. 

Zonodig kan propranolol worden gecombineerd met een diureticum. 

 

Aritmieën 

Twee- à driemaal per dag 10 à 40 mg. 

De dosering dient individueel te worden vastgesteld; de hierna volgende informatie is slechts een 

richtlijn: 

Kinderen en adolescenten: drie- tot viermaal per dag 0,25 - 0,5 mg/kg, aangepast op basis van de 

respons. Maximaal viermaal per dag 1 mg/kg, de totale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 

160 mg. 

 

Tremor simplex 

De aanvangsdosering bedraagt twee- à driemaal daags 40 mg. 

Deze dosering kan zo nodig worden verhoogd. 

Meestal kan worden volstaan met 80-160 mg per dag. 

 

Migraine 

De aanvangsdosering bedraagt twee- à driemaal daags 40 mg.  

Deze dosering kan zo nodig worden verhoogd tot 160 mg per dag in twee à drie giften. Kinderen 

beneden 12 jaar krijgen de helft van deze dosering. 

 

Feochromocytoom  

(gecombineerd met een alpha-receptorblokkeerder) 
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Pre-operatief 60 mg per dag, gedurende drie dagen. 

Inoperabele maligne gevallen 30 mg per dag. 

 

Musculeuze subvalvulaire aortastenose 

10-40 mg twee- à driemaal daags. 

 

De aanbevolen doseringen zijn niet allemaal mogelijk met deze producten, echter er zijn 

producten met een lagere sterkte beschikbaar. 

 

4.3 Contra-indicaties 

 Overgevoeligheid voor propranololhydrochloride of voor één van de hulpstoffen. 

 Decompensatio cordis, die niet adequaat is behandeld of die niet reageert op hartglycosiden 

en/of diuretica. 

 Sick sinus syndrome. 

 Tweede- en derdegraads hartblock. 

 Bronchospastische klachten in de anamnese en asthma bronchiale. 

 Metabole acidose. 

 Langdurig vasten. 

 Cardiogene shock. 

 Onbehandeld feochromocytoom. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 Vooral bij patiënten met ischaemische hartziekte moet de behandeling niet plotseling worden 

gestaakt. De dosis moet geleidelijk worden verminderd, zo nodig met gelijktijdige introductie 

van vervangende therapie, om verergering van angina pectoris te voorkomen. Ook kunnen 

hypertensie en aritmieën ontstaan.  

 Bij diabetici die worden behandeld met insuline of orale bloedsuikerverlagende middelen 

bestaat het risico van maskering van hypoglycemische symptomen.  

 Beta-blokkeerders kunnen de adrenerge symptomen van thyreotoxicose maskeren. 

 Propranolol moet niet worden gebruikt bij patiënten met een onbehandelde 

hartdecompensatie. Eerst moet de decompensatie onder controle zijn. 

 Beta-blokkeerders geven bradycardie. Indien de polsfrequentie daalt beneden 50-55 slagen 

per minuut dan moet de dosis worden verlaagd.  

 Bij perifere circulatiestoornissen (syndroom van Raynaud, claudicatio intermittens) of 

"variant"- of Prinzmetal-angina moeten beta-blokkeerders met grote voorzichtigheid worden 

toegepast omdat verergering kan optreden.  

 Indien wordt besloten de toediening van propranolol voor de operatie te stoppen, dan dient 

een periode van ten minste 24 uur te worden aangehouden. Continuering van de beta-

blokkade vermindert de kans op aritmieën bij inductie en intubatie. Indien de behandeling 

met propranolol wordt voortgezet, is waakzaamheid geboden bij het gebruik van anaesthetica, 

zoals cyclopropaan, trichloorethyleen en ether. Het gebruik van halothaan in combinatie met 

beta-blokkade geeft in het algemeen weinig problemen. De patiënt kan tegen de vagusinvloed 

worden beschermd door intraveneuze toediening van 1-2 mg atropine. 

 Bij patiënten met chronisch obstructieve longziekten kan de luchtweginfectie verergeren. Het 

gebruik van propranolol dient daarom afgeraden te worden. 
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Lactose 

Propranolol HCl Aurobindo bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als 

galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie mogen dit 

geneesmiddel niet gebruiken. 

 

Propranolol HCl Aurobindo bevat natrium 

Dit geneesmiddel 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 

 Een grote mate van voorzichtigheid is geboden wanneer beta-blokkeerders gelijktijdig 

worden gebruikt met calciumantagonisten, in het bijzonder "calcium entry blockers", die de 

contractiliteit en de AV-geleiding negatief beïnvloeden. Dit geldt vooral voor verapamil, in 

mindere mate voor diltiazem. Bij patiënten met gestoorde hartfunctie is de combinatie 

gecontra-indiceerd. Bij gelijktijdig gebruik met dihydropyridine-derivaten, zoals nifedipine, 

behoeft men hierop minder bedacht te zijn. Wel kan het bloeddrukverlagende effect worden 

versterkt. Voorzichtigheid is eveneens geboden bij gelijktijdig gebruik met zogenaamde 

klasse-I-anti-arrhythmica, zoals disopyramide en kinidine, omdat hierbij een potentiërend 

effect op de AV-geleidingstijd en een negatief inotroop effect mogelijk is.  

 Gelijktijdig gebruik van clonidine met een niet-selectieve en mogelijk ook met een selectieve 

beta-1-receptorblokkeerder vergroot het risico van "rebound"-hypertensie. Indien clonidine 

gelijktijdig wordt gegeven, dient bij het staken van de therapie de clonidinemedicatie nog 

enige tijd te worden voortgezet.  

 Combinatie met hartglycosiden kan leiden tot AV-dissociatie.  

 Het bloedsuikerverlagende effect van insuline en orale bloedsuikerverlagende middelen kan 

door beta-blokkeerders worden versterkt.  

 Prostaglandinesynthetaseremmende middelen kunnen het bloeddrukverlagende effect van 

beta-blokkeerders verminderen.  

 Interactie met anaesthetica die depressie van de hartspier geven is mogelijk. Echter, omdat 

beta-receptorblokkade overmatige schommelingen van de bloeddruk tijdens intubatie kan 

voorkomen en snel kan worden geantagoneerd met betasympathicomimetica, is gelijktijdig 

gebruik niet gecontra-indiceerd. (Zie ook rubriek 4.4). 

 Een farmacokinetische interactie is mogelijk door beïnvloeding van de eiwitbinding. Vooral 

bij gelijktijdig gebruik met digitoxine is dit van belang. 

 Cimetidine, hydralazine en alcohol verhogen de plasmaconcentratie van in de lever 

gemetaboliseerde betablokkeerders. 

 

4.6 Zwangerschap en borstvoeding 

Uit waarnemingen bij de mens zijn aanwijzingen verkregen dat de stof schadelijk kan zijn voor 

de zwangerschap en voor de neonaat. Beta-blokkeerders doen de placentaire doorbloeding 

afnemen hetgeen zou kunnen resulteren in intra-uteriene vruchtdood, partus immaturus en 

prematurus. 

Ook kunnen bijwerkingen (vooral bradycardie) bij de foetus en neonaat optreden.  

De kans op cardiale en pulmonale complicaties bij de neonaat in de postnatale periode is 

verhoogd. In het dierexperiment zijn tot dusver geen aanwijzingen voor teratogeniteit gevonden. 
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4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

Op grond van de bijwerkingen, met name moeheid en duizeligheid, is beïnvloeding op 

theoretische gronden denkbaar. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 Bij patiënten met een slechte hartfunctie kunnen aan de werking inherente nevenwerkingen 

ontstaan, zoals ernstige bradycardie, hartblock, excessieve bloeddrukdaling en decompensatio 

cordis.  

 Met name bij patiënten met bronchospastische klachten in de anamnese kunnen astmatische 

verschijnselen optreden. 

 Reflectore perifere alpha-adrenerge stimulatie kan leiden tot klachten en verschijnselen van 

koude cyanotische extremiteiten. 

 Aangezien propranolol vlot doordringt in de liquor, kunnen incidenteel klachten van de kant 

van het centrale zenuwstelsel (moeheid, duizeligheid, slaapstoornissen, depressies en visuele 

hallucinaties) ontstaan. 

 Voorts kan misselijkheid en niet-ernstige diarree ontstaan. 

 Er zijn enkele gevallen bekend van agranulocytose samenvallend met gebruik van 

propranolol. Bij gebruik van beta-blokkeerders zijn incidentele gevallen van purpura, 

exantheem, irritatie van de conjunctiva van een goedaardig karakter en paresthesieën gemeld. 

In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen bij het beëindigen van het gebruik van de 

beta-blokkeerder. 

 

Kinderen en adolescenten 

 Hypoglykemie (frequentie niet bekend). 

 Insult als gevolg van hypoglycemie 
 

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 bij overdosering zijn: bradycardie, hypotensie, bronchospasmen en acute 

hartinsufficiëntie. 

Na ingestie van een overdosis of bij overgevoeligheid dient de patiënt te worden geobserveerd en 

behandeld op een intensive-care-afdeling. Maagspoeling, geactiveerde kool en een laxans kunnen 

absorptie voorkomen. Beademen kan noodzakelijk zijn.  

Bij bradycardie atropine of methylatropine toedienen. 

Hypotensie en shock behandelen met plasma/plasmavervangingsmiddelen. Het beta-blokkerende 

effect kan worden tegengegaan door toediening van isoprenalinehydrochloride langzaam i.v. te 

geven, te beginnen met ca. 5 microgram/min. totdat het gewenste effect is bereikt. In refractaire 

gevallen kan isoprenaline worden gecombineerd met dopamine. Bij onvoldoende resultaat kan 

i.v. toediening van 8-10 mg glucagon worden overwogen. Eventueel de injectie binnen een uur 

herhalen en zo nodig laten volgen door een i.v. infuus van 1-3 mg/uur. Ook kan toediening van 

calciumionen, alsmede het gebruik van een pacemaker worden overwogen. 

http://www.lareb.nl/
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5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1  Farmacodynamische eigenschappen 

Farmacotherapeutische categorie: beta-receptorblokkerend sympathicolyticum (beta-

blokkeerder). 

ATC-code: C07AA05  

 
De stof heeft geen ß1-receptorselectiviteit (cardioselectiviteit) en heeft geen intrinsieke 

sympathicomimetische activiteit (ISA). Propranolol is een sterk lipofiele stof en heeft een 

membraanstabiliserende werking. 

Deze eigenschappen zijn van belang in verband met het optreden van bijwerkingen en/of 

overdosering.  

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
Na orale toediening wordt propranolol vrijwel volledig geresorbeerd.  

Er vindt een aanzienlijke presystemische eliminatie plaats. 

Er zijn grote interindividuele verschillen tussen de plasmaspiegels (20-voudig). 

De stof wordt na te zijn omgezet in de lever uitgescheiden.  

De plasmahalfwaardetijd bedraagt enkele uren. 

Het farmacologische effect houdt echter veel langer aan. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

Tabletkern 
Lactosemonohydraat, maïszetmeel, oplosbaar zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne 

cellulose (E460), magnesiumstearaat 

 

Tabletomhulling 

Magnesiumstearaat, Macrogol 6000, talk, hypromellose, titaniumdioxide (E171), dimeticon. 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

In doordrukstrips: 43 maanden. 

In flacon: 5 jaar. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht 

en vocht. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
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30 tabletten in PVC/Alu doordrukstrips. 

30 of 100 tabletten in PP flacon met PE dop. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

Geen bijzondere vereisten 

 

 

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

 

Aurobindo Pharma B.V.  

Baarnsche Dijk 1 

3741 LN Baarn 

 

 

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

 

RVG 13599: Propranolol HCl Aurobindo 40 mg, filmomhulde tabletten. 

RVG 13600: Propranolol HCl Aurobindo 80 mg, filmomhulde tabletten. 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 

VAN DE VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 22 maart 1991 

Datum van laatste verlenging: 22 maart 2016 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 1 en 4.2: 9 januari 2020. 

 


