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DEEL IB1: Samenvatting van de kenmerken van het produkt 
aanvrager 
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Dijkgraaf 30 
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naam c.q aanduiding van het  
farmaceutisch produkt 
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farmaceutische vorm 
 
Tabletten 

 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 Betahistine 2HCl  8 mg en 16 mg, tabletten 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 Betahistine 2HCl  tabletten bevatten als werkzaam bestanddeel 8 mg of 16 mg 

Betahistinedihydrochloride. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 Tabletten. 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 Betahistine wordt voorgeschreven bij het syndroom van Ménière. Deze 

aandoening wordt gekenmerkt door duizeligheid, oorsuizen, hoofdpijn, 
misselijkheid en gaat meestal gepaard met toenemend gehoorverlies. 

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 De normale dosering voor volwassenen is 8 tot 16 mg driemaal per dag, welke 

dosering kan worden aangepast aan het gewenste resultaat. 
 De verbetering kan dermate geleidelijk verlopen dat deze pas na enkele weken 

merkbaar is. De beste resultaten worden meestal pas na enkele maanden bereikt.  
 Er bestaan aanwijzingen, dat vroegtijdige behandeling vanaf het begin van de 

ziekte de progressie van het syndroom en/of gehoorverlies in de latere stadia kan 
voorkomen. 

 De tabletten kunnen met wat water worden ingenomen tijdens of direct na de 
maaltijd. 

 
4.3 Contra-indicaties 
 Er zijn tot nu toe geen contra-indicaties voor het gebruik van betahistine bekend. 
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4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik 
 Patiënten met feochromocytoom, patiënten met een actief peptisch ulcus in de 

anamnese en patiënten met astma bronchiale dienen met omzichtigheid te worden 
behandeld. 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 Gelijktijdig gebruik van antihistaminica moet worden ontraden.  
 
4.6 Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding 
 Over het gebruik tijdens zwangerschap en lactatie bij de mens bestaan 

onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot 
dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. 

 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te 

gebruiken 
 Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 Maag/darmklachten, hoofdpijn en huiduitslag. Lichte maagklachten kunnen vaak 

worden bestreden door verlaging van de dosis of door de tabletten tijdens de 
maaltijd in te nemen. 

 
4.9 Overdosering 
 Syptomen lijkend op histamine-overdosering zoals vasodilaterende effecten 

(hoofdpijn, tachycardie, nervositeit, hypotensie, flauwvallen, rood gelaat, oedeem), 
bronchoconstrictie, urticaria, maagdarmstoornissen (krampen, misselijkheid, 
braken). 

 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 Het werkingsmechanisme van betahistine is niet bekend. Men heeft kunnen 

aantonen dat in farmacologische dierproeven betahistine de doorstroming in de 
stria vascularis van het binnenoor verbetert, waarschijnlijk door een relaxerende 
werking van de precapillaire sphincters van de microcirculatie in het binnenoor. De 
betekenis van deze waarneming en van de werking bij het syndroom van Ménière 
is echter niet duidelijk. 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 Na toediening van een therapeutische dosis is de plasmaconcentratie van 

betahistine lager dan de detectiegrens. Toediening van radioactief (14C) betahistine 
laat zien dat de absorptie volledig is. Eén uur na orale toediening is de 
plasmaradioactiviteit maximaal. Betahistine wordt volledig omgezet in het 
onwerkzame 2-pyridylazijnzuur dat door de nieren wordt uitgescheiden. De 
halfwaardetijd van de plasmaradioactiviteit is ± 3,5 uur. 24 uur na toediening is 
100 % van een orale dosis als metaboliet in de urine verschenen. 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
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 Geen bijzonderheden. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 De tabletten bevatten als hulpstoffen lactose, maiszetmeel en microkristallijne cellulose, 

polyvinylpyrrolidon, citroenzuur, crospovidon en verzadigde plantaardige olie. 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 Geen bijzonderheden. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 De tabletten mogen na de op de verpakking aangegeven vervaldatum niet meer 

worden gebruikt. De houdbaarheid is 5 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag 
 Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 Tabletten van 8 mg en 16 mg in doosjes met 3 doordrukstrips van elk 10 tabletten. 
 
6.6 Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructies 
 Geen bijzonderheden. 
 
 
7. NAAM EN PERMANENT ADRES VAN DE HOUDER VAN DE 

VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 GenRx  B.V. 
 Dijkgraaf 30 
 6921 RL   Duiven 
 
 
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 

BRENGEN 
 Betahistine 2HCl  tabletten zijn uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar en in het 

register ingeschreven onder RVG 19312 (8 mg tabletten) en RVG 19313 (16 mg 
tabletten) 

 
 
9 DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE SAMENVATTING 
 Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubrieken 6.3 en 6.4: 11 april 2011 


