
GE Healthcare B.V. / september 2016 Samenvatting van de kenmerken van het product - 1/8 - 

RVG 16489 / Module 1.3.1 [123I]-IBZM Injection GE Healthcare 

 
 
SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

[123I]-IBZM Injection GE Healthcare, oplossing voor injectie 74 MBq/ml 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

Iedere injectieflacon bevat 74 MBq/mL, 3,4 x 10 -9 g/mL jolopride(I-123) (werkzaam 
bestanddeel) op het referentietijdstip. 
Jolopride is de INN-naam van IBZM [(S)-2-hydroxy-3-iodo-6-methoxy-N-[(1-ethyl-2-
pyrrolidinyl)methyl]-benzamide]. 
 
Op het referentietijdstip is de radionuclidische zuiverheid ≥ 99.9 %123I. De relevante 
radionuclidische verontreinigingen zijn 125I (< 0,03 %) en 121Te (< 0,01 %). De radiochemische 
zuiverheid is groter dan 95 %.  
 
De oplossing bevat minder dan 0,4 µg niet-radioactief IBZM per ml. De specifieke activiteit 
bedraagt meer dan 74 TBq/mmol (> 2000 Ci/mmol) op het referentietijdstip.  
 
123I radioactief jodium wordt geproduceerd door bestraling van hoogverrijkt 124Xe met door een 
cyclotron versnelde protonen. 123I vervalt tot 123Te door elektronvangst en onder uitzending van 
gammastraling. De belangrijkste fotonen met hun emissiewaarschijnlijkheden (% per 
desintegratie) die hierbij worden uitgezonden zijn:  
 
Gamma-fotonen : 159 keV (83,3 %), 440 keV (0,4 %), 529 keV (1,4 %), 538 keV (0,4 %) 
 
Röntgenfotonen :  27 keV tot 31 keV (81.4 % in totaal) 
 
De fysische halfwaardetijd van 123I bedraagt 13,2 uur. De specifieke gamma constante voor 123I 
is 0,21 mGy/MBq.hr op 1 cm. 
 
Hulpstoffen met bekend effect: 
Natrium: 9,7 mg/injectieflacon. 
Ethanol: 159 mg/injectieflacon. 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 

oplossing voor injectie. 
Heldere, kleurloos tot lichtbruine, steriele, gebufferde oplossing. 
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4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. 
 

Met 123I-IBZM kunnen dichtheden van vrije dopamine D2 receptoren worden gevisualiseerd. Dit 
kan worden toegepast bij de bepaling van de blokkade van cerebrale dopamine D2 receptoren 
bij behandeling met neuroleptica. 
 

4.2 Dosering en wijze van toediening 
 

Dosering 
Volwassenen en ouderen 
Toediening van 123I-IBZM gebeurt via intraveneuze injectie. Voor SPECT studies wordt een 
dosis aanbevolen van 185 MBq voor een volwassen persoon (70 kg). 
 
Paediatrische populatie 
[123I]-IBZM Injection is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen (zie rubriek 4.3). 
 
Nier- en leverinsufficiëntie 
Er moet zorgvuldig worden overwogen hoeveel activiteit moet worden toegediend, aangezien er 
bij deze patiënten een verhoogde blootstelling aan straling mogelijk is. 
 
Wijze van toediening 
De inhoud van een flacon (185 MBq op referentietijdstip) kan toegepast worden voor één 
patiëntendosis tot het tijdstip van expiratie. 
 
Voor patiëntvoorbereiding, zie rubriek 4.4. 
 
Data acquisitie 
Voor SPECT opnamen kan op ongeveer 90 minuten na injectie met de data acquisitie worden 
gestart. 
 

4.3 Contra-indicaties 
 
 Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in rubriek 6.1 

vermelde hulpstoffen. 
 Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en schadelijkheid bij toediening 

aan kinderen. Derhalve is toediening bij kinderen gecontraïndiceerd. 
 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 

Individuele baten / risico bepaling 
Voor iedere patiënt moet de blootstelling aan ioniserende straling vanuit een oogpunt van het te 
verwachten voordeel gerechtvaardigd zijn. De toegediende radioactiviteit moet zodanig zijn dat 
de stralingsdosis als gevolg daarvan zo laag mogelijk wordt gehouden, rekening houdend met 
het beoogde diagnostische resultaat dat verkregen dient te worden. 
 
Nier- en leverinsufficiëntie 
Bij deze patiënten moeten de voordelen/risico’s zorgvuldig overwogen worden omdat een 
verhoogde blootstelling aan straling mogelijk is. 
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Voorbereiding van de patiënt 
Voor toediening van het radiofarmacon wordt aanbevolen om de schildklier te blokkeren met 
Lugolse oplossing, of met een verzadigde kaliumjodide-oplossing (100 g per 100 ml water), 
tenzij overgevoeligheid van de patiënt voor jodium of jodiumderivaten bestaat. Start met 10 
druppels Lugolse oplossing (of 3 druppels verzadigde kaliumjodide-oplossing) 24 uur voor 
toediening van 123I-IBZM en vervolg de toediening dagelijks gedurende 5 tot 7 dagen 
daaropvolgend.  
 
De patiënt dient vóór de aanvang van het onderzoek voldoende gehydrateerd te zijn en 
aangespoord worden om zo veel mogelijk de blaas te ledigen gedurende de eerste uren na het 
onderzoek om de straling te verminderen. 
 
Specifieke waarschuwing 
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen in wezen 
‘natriumvrij’. 

 
Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gevaren voor de omgeving zijn beschreven in rubriek 
6.6. 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 

Onderstaande geneesmiddelen verlagen de striatale opname van 123I-IBZM 
 

Geneesmiddelenklasse Voorbeelden 
 
Neuroleptica, Antipsychotica Chloorpromazine, Flufenazine 

Flupentixol, Zuclopentixol 
Benperidol, Haloperidol 
 
Penfluridol, Pimozide 
Remoxipride, Sulpiride 
Clozapine, Olanzapine, Quetiapine 
Risperidon 
 

Dopamine agonisten voor behandeling van 
de ziekte van Parkinson  

Apomorfine, Bromocriptine, 
Lisuride, Pergolide 
 

Middelen die de beschikbaarheid van 
endogeen dopamine verhogen 
 

Cocaïne, Amfetamine 
 

Sommige calcium (overload) blokkers 
 

Cinnarizine, Flunarizine 

Sommige anti-emetica met centrale 
dopaminerge werking 

Metoclopramide, Alizapride 
 

 
NB. Domperidon heeft bij intacte bloedhersenbarrière geen invloed op de striatale opname.  
Ook oraal levodopa interfereert niet met de I-123-IBZM opname 
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4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
Wanneer het noodzakelijk is radioactieve geneesmiddelen toe te dienen aan een vrouw in de 
vruchtbare leeftijd, dient altijd navraag te worden gedaan naar eventuele zwangerschap. Van 
iedere vrouw die overtijd is, moet worden aangenomen dat ze zwanger is totdat het tegendeel is 
aangetoond. In geval van twijfel is het uitermate belangrijk dat blootstelling aan straling niet 
groter is dan voor het verkrijgen van de gewenste klinische informatie strikt nodig. Andere 
technieken, die niet gebruikmaken van ioniserende straling, dienen te worden overwogen. 
 
Zwangerschap: 
Bij procedures met radionucliden waarbij zwangere vrouwen aan ioniserende straling worden 
blootgesteld, staat ook de foetus bloot aan een bepaalde stralingsdosis. De geabsorbeerde 
stralingsdosis door de uterus bedraagt 3,7 mGy bij een toegediende activiteitsdosis van 185 
MBq. Deze waarde van ongeveer 3,7 mGy dient te worden aangenomen voor de stralingsdosis 
die wordt ontvangen door de foetus. Bij zwangerschap dienen slechts dringend noodzakelijke 
onderzoeken te worden uitgevoerd, wanneer het waarschijnlijke voordeel opweegt tegen het 
door de moeder en haar foetus gelopen risico. 
 
Borstvoeding: 
Alvorens een radioactief geneesmiddel toe te dienen aan een moeder die borstvoeding geeft, 
dient te worden overwogen of het onderzoek redelijkerwijs kan worden uitgesteld tot de moeder 
de borstvoeding heeft beëindigd en of wel het meest geschikte radiofarmacon is gekozen 
vanwege de afscheiding van activiteit in de moedermelk. Indien toediening noodzakelijk wordt 
geacht, dient de borstvoeding te worden onderbroken gedurende 3 dagen en moet de 
afgekolfde moedermelk worden vernietigd. De borstvoeding kan worden hervat zodra het 
stralingsniveau in de melk leidt tot een stralingsdosis voor de baby van maximaal 1 mSv. 

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

[123I]-IBZM injection heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het 
vermogen om machines te bedienen. 

 
4.8 Bijwerkingen 
 

Vanwege de lage concentraties die worden toegediend, zijn geen bijwerkingen te verwachten. 
Tot op heden zijn geen bijwerkingen waargenomen.  
 
Blootstelling aan ioniserende straling hangt samen met kankerinductie en een kans op 
ontwikkeling van erfelijke defecten. Omdat de effectieve dosis equivalent 6,29 mSv is na 
toediening van de maximale aanbevolen activiteit van 185 MBq zijn bijwerkingen met een lage 
waarschijnlijkheid te verwachten. 
 
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 
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4.9 Overdosering 
 

Gegeven de zeer lage dosering in stofhoeveelheid is overdosering in farmacologische zin niet 
waarschijnlijk. Bij onbedoelde overdosering in radiologische zin dient door geforceerde diurese 
de stralingsbelasting van de patiënt zoveel mogelijk te worden beperkt. 
 
 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 

Farmacotherapeutische categorie: radiofarmaca voor diagnostiek, Centraal Zenuwstelsel,  
ATC code: V09AB02 
123I-IBZM bindt zich specifiek aan dopamine D2 receptoren waarna, ten gevolge van het 
radioactieve karakter van het ligand, de locatie en de receptordichtheid van deze receptoren in 
het centraal zenuwstelsel kan worden gedetecteerd. De receptorbinding leidt daarbij niet tot 
meetbare farmacologische effecten, in die zin kunnen aan 123I-IBZM geen farmacodynamische 
eigenschappen worden toegeschreven. 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 

Distributie 
Na intraveneuze injectie wordt het 123I-IBZM voor meer dan 75 % gebonden aan bloedeiwitten. 
De opname in de hersenen bedraagt na 2 uur ca. 4 % van de geïnjecteerde dosis. De opname 
van specifiek gebonden 123I-IBZM in het striatum bereikt na ca 40 minuten een plateau dat 
constant blijft tot ca 200 minuten na injectie. 
 
Metabolisme 
Het metabolisme van 123I-IBZM is niet uitgebreid onderzocht. Bij het metabolisme komt 
waarschijnlijk gelabeled jodium vrij. Het metabolisme van 123I-IBZM in het doelorgaan is 
minimaal. 
 
Eliminatie  
Uitscheiding van de geïnjecteerde radioactiviteit vindt plaats via de urine en de faeces. Meer 
dan 40 % van de geïnjecteerde dosis is na 24 uur en meer dan 60 % na 48 uur via de urine 
uitgescheiden. 

 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 

Geen bijzonderheden. 
 

 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 

IBZM [(S)-2-hydroxy-3-iodo-6-methoxy-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-benzamide], 
natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat, gentisinezuur, 
ethanol (100 %), water voor injectie. 

 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 
Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen. 
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6.3 Houdbaarheid 
 

Tot 12 uur na het referentietijdstip, vermeld op het etiket. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.  
Opslag van radiofarmaca dient in overeenstemming te zijn met de nationale regelgeving voor 
radioactief materiaal. 

 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 

Het product wordt geleverd in een kleurloze glazen 10 ml injectieflacon (Ph.Eur., type I), 
afgesloten met een met teflon faced rubberen stop en verzegeld met een metalen cap.  
 
Verpakkingsgrootte: 185 MBq op referentietijdstip in 2,5 ml oplossing. 
 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 

Algemene waarschuwing 
Radiofarmaca mogen alleen worden ontvangen, gebruikt en toegediend door bevoegd 
personeel in daarvoor ingerichte klinische omstandigheden. Ontvangst, bewaring, gebruik, 
vervoer en afvoer moeten voldoen aan de reglementen en/of van toepassing zijnde 
vergunningen van plaatselijke daarvoor bevoegde officiële instanties. 
 
Radiofarmaca dienen door de gebruiker zodanig te worden bereid dat voldaan wordt aan 
veiligheidseisen ten aanzien van zowel straling als aan farmaceutische kwaliteitseisen. 
Passende voorzorgsmaatregelen aangaande de steriliteit moeten worden genomen. 
 
Als op enig moment tijdens in de bereiding van dit product de integriteit van deze injectieflacon 
is aangetast mag het niet worden gebruikt. 
 
De manier van toedienen moet rekening houden met een minimaal risico op contaminatie van 
het geneesmiddel en stralingsblootstelling van de persoon die het product manipuleert. 
Adequate afscherming is verplicht. 
 
Toediening van radiofarmaca levert voor anderen gevaar op wegens uitwendige straling of 
verontreiniging door morsen van urine, braken enz. Derhalve moeten voorzorgen ter 
bescherming tegen straling worden getroffen overeenkomstig de nationale voorschriften. 
 
Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd in overeenstemming 
met lokale voorschriften. 
 

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

GE Healthcare B.V.  
De Rondom 8 
5612 AP Eindhoven 
Nederland 
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8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

RVG 16489 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 
 

22 november 1994/22 november 2014 
 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2, 3, 4.2 t/m 4.4, 4.6, 4.8, 6.6, 9: 14 oktober 
2016 
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11. DOSIMETRIE 

 
De geabsorbeerde stralingsdoses in mGy/MBq ontvangen door de verschillende organen, 
berekend volgens de MIRD methode, evenals het effectieve dosisequivalent (EDE) in mSv/MBq 
toegediende activiteit, staan weergegeven in de onderstaande tabel. 
 

 5-jaar 10-jaar 15-jaar Volwassene 

Orgaan mGy/MBq mGy/MBq mGy/MBq mGy/MBq 

Schildklier 0,86 0,39 0,26 0,16 

Blaaswand 0,10 0,067 0,090 0,070 

Onderste dikke darm 0,22 0,14 0,082 0,064 

Milt 0,19 0,13 0,083 0,059 

Bovenste dikke darm 0,18 0,12 0,073 0,057 

Galblaas wand 0,14 0,082 0,061 0,052 

Lever 0,089 0,062 0,041 0,032 

Dunne darm 0,084 0,058 0,036 0,029 

Longen 0,072 0,048 0,034 0,023 

Eierstokken 0,062 0,041 0,028 0,022 

Uterus 0,053 0,034 0,025 0,020 

Botoppervlak 0,050 0,033 0,021 0,017 

Pancreas 0,051 0,032 0,020 0,016 

Nieren 0,038 0,026 0,018 0,014 

Bijnieren 0,041 0,027 0,018 0,014 

Maag 0,043 0,028 0,017 0,013 

Rode beenmerg 0,031 0,020 0,013 0,011 

Spieren 0,031 0,020 0,013 0,010 

Thymus 0,031 0,019 0,012 0,0095 

Testes 0,029 0,018 0,012 0,0094 

Hersenen 0,014 0,011 0,0094 0,0090 

Borst 0,023 0,014 0,0093 0,0073 

Huid 0,020 0,012 0,0077 0,0064 

     

Effectief dosis 
equivalent  

0,11 0,065 0,046 0,034 

 
Voor dit product bedraagt het karakteristieke effectieve dosisequivalent 6,29 mSv bij een 
toegediende gebruikelijke radioactiviteitdosis van 185 MBq 123I-IBZM aan een volwassene  
(70 kg). Na toediening van een activiteitsdosis van 185 MBq bedraagt de karakteristieke 
geabsorbeerde dosis in het doelorgaan, de hersenen, voor een volwassene 1,7 mGy. De 
organen met de hoogste bijdrage tot het effectieve dosisequivalent (elk meer dan 10 %) zijn de 
schildklier, de onderste dikke darm, de gonaden en de blaaswand. Na toediening van de 
gebruikelijke activiteitsdosis van 185 MBq aan een volwassene, bedragen de karakteristieke 
geabsorbeerde stralingsdoses in genoemde organen respectievelijk, schildkier 29,6 mGy, 
onderste dikke darm 11,8 mGy, gonaden 4,1 mGy en blaaswand 12,9 mGy. Alle overige 
organen hebben een bijdrage van minder dan 10 % aan het effectieve dosisequivalent. 


