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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

 Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg, tabletten. 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

 Ieder tablet bevat 5 mg oxybutyninehydrochloride. 

 

 Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

 Tabletten.  

 De tabletten hebben een breukstreep aan één kant. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

- pollakisurie 

- incontinentia urinae bij hyperreflectoire instabiele blaas 

 

Pediatrische populatie 

Oxybutyninehydrochloride is geïndiceerd bij kinderen vanaf 5 jaar voor: 

- Urine-incontinentie, hevige aandrang en frequente urinelozing bij instabiele 

blaascondities door idiopathische overactieve blaas of neurogene blaasstoornissen 

(detrusor-overactiviteit). 

- Nachtelijke bedplassen geassocieerd met detrusor-overactiviteit, in combinatie met een 

niet-geneesmiddel therapie, wanneer andere behandelingen hebben gefaald. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

Volwassenen: 

Aanvankelijk 2,5 mg (een halve tablet), 3 maal daags, zonodig verhogen tot 5 mg 3-4 

maal per dag. 

 

Kinderen vanaf 5 jaar: 

Kinderen vanaf 5 jaar: 0,3-0,4 mg/kg lichaamsgewicht in 3-4 doses. 

 

De tabletten kunnen op een lege maag ingenomen worden. Indien zich maagklachten 

voordoen na inname van Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg tabletten kan overwogen 

worden de tabletten met een ruime hoeveelheid melk of water of tijdens het eten in te 

nemen. 

 

4.3 Contra-indicaties 

 

 Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen 
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 Patiënten met mictiestoornissen waardoor urine retentie kan optreden 

 Obstructie van het maagdarmkanaal, intestinale atonie of paralytische ileus 

 Toxisch megacolon 

 Ernstige colitis ulcerosa 

 Myasthenia gravis 

 Nauwe-kamerhoek glaucoom of een ondiepe voorste oogkamer 

 Labiele cardiovasculaire toestand, bijvoorbeeld ten gevolge van een acute hemorragie 

fase. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Voorzichtigheid is geboden bij verzwakte oudere patiënten en kinderen die meer gevoelig 

kunnen zijn voor de effecten van oxybutynine en bij patiënten met autonome neuropathie 

(zoals de ziekte van Parkinson), ernstige gastro-intestinale motiliteitsstoornissen, 

verminderde lever- of nierfunctie. 

 

Anticholinergica moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij ouderen vanwege het 

risico op cognitieve stoornissen. 

 

Maagdarmstoornissen: Anticholinergica kunnen de gastro-intestinale motiliteit 

verminderen en moeten daarom met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met 

obstructie van het maagdarmkanaal, intestinale atonie en colitis ulcerosa. 

 

Oxybutynine kan tachycardie (en daarmee ook hyperthyreoïdie, congestief hartfalen, 

hartritmestoornissen, coronair hartlijden, hypertensie), cognitieve stoornissen en 

symptomen van prostaathypertrofie verergeren. 

 

Anticholinerge effecten op het centraal zenuwstelsel (bijv. hallucinatie, agitatie, 

verwarring, slaperigheid) zijn gemeld; de patiënt moet vooral tijdens de eerste paar 

maanden van de behandeling en na een dosisverhoging worden gecontroleerd; als er 

anticholinerge effecten op het centraal zenuwstelsel ontwikkelen, dan moet worden 

overwogen om de behandeling te staken of de dosering aan te passen. 

 

Omdat oxybutynine nauwe kamerhoekglaucoom kan veroorzaken, wordt patiënten die last 

krijgen van plotselinge zichtstoornissen of oogpijn, geadviseerd om direct contact op te 

nemen met een arts. 

 

Oxybutynine kan bijdragen in de ontwikkeling van cariës, parodontose of orale candiasis 

ten gevolge van de remming van de speekselproductie. 

 

Anticholinerge geneesmiddelen moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten 

met een hiatus hernia/ gastro-oesofagiale reflux en/of die geneesmiddelen nemen (zoals 

bisfosfonaten) die oesophagitis kunnen veroorzaken of verergeren.  

 

Voorzichtigheid is geboden bij toediening van oxybutynine in een hoge 

omgevingstemperatuur aangezien de kans bestaat op hyperpyrexie als gevolg van een 

afname van de zweetproductie. 
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Indien zich tijdens de therapie een infectie van het urogenitale systeem voordoet moet een 

passende antibacteriële therapie gestart worden. 

 

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp 

lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te 

gebruiken. 

 

Pediatrische populatie 

Oxybutyninehydrochloride wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 5 

jaar; het is niet vastgesteld of oxybutynine veilig kan worden gebruikt in deze 

leeftijdsgroep. 

Er is beperkt bewijs voor ondersteuning van het gebruik van oxybutynine bij kinderen met 

monosymptomatisch nachtelijk bedplassen (niet gerelateerd aan detrusor-overactiviteit). 

Bij kinderen vanaf 5 jaar moet oxybutyninehydrochloride met voorzichtigheid worden 

gebruikt omdat zij gevoeliger zijn voor de effecten van het product, met name ten aanzien 

van het centrale zenuwstelsel en psychiatrische bijwerkingen.  

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik met andere anticholinergica omdat 

versterking van anticholinerge effecten kunnen optreden.  

Het anticholinerge effect van oxybutynine is verhoogd bij gelijktijdig gebruik van andere 

anticholinergica of geneesmiddelen met een anticholinerge activiteit, zoals amatadine en 

andere geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (bijv. biperiden, levodopa), 

anthistaminica, antipsychotica (bijv. fenothiazines, butyrofenonen, clozapine), kinidine, 

digitalis, tricyclische antidepressiva, atropine en aan atropine gerelateerde middelen zoals 

atropineachtige antispasmodica en dipyridamol.  

 

Door het verminderen van de gastro-intestinale motiliteit kan oxybutynine de absorptie van 

andere geneesmiddelen beïnvloeden. 

 

Oxybutynine wordt gemetaboliseerd door cytochroom P450 isoenzym CYP3A4. 

Gelijktijdig gebruik met CYP3A4 remmers kunnen de omzetting van oxybutynine remmen 

en de blootstelling aan oxybutynine vergroten. 

 

Oxybutynine kan de werking van prokinetische behandelingen verminderen. 

 

Gelijktijdig gebruik met choline-esteraseremmers kunnen leiden tot een verminderde 

werking van de choline-esteraseremmer.  

 

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat alcohol de versuffende effecten van 

anticholinergica zoals oxybutynine kan versterken (zie rubriek 4.7).  

 

Interacties van oxybutynine met gelijktijdig toegediend fenobarbital, fenytoïne, warfarine, 

fenylbutazon of tolbutamide zijn niet waargenomen. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 
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Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van oxybutynine bij zwangere vrouwen. 

Dierproeven zijn ontoereikend met betrekking tot effecten op de zwangerschap, 

embryonale / foetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling. Het potentiële 

risico voor mensen is onbekend. Oxybutynine dient niet te worden gebruikt tijdens de 

zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk. 

 

Borstvoeding 

Wanneer oxybutynine wordt gebruikt tijdens het geven van borstvoeding, wordt een kleine 

hoeveelheid uitgescheiden in de moedermelk. 

Het gebruik van oxybutynine tijdens de borstvoeding wordt daarom afgeraden. 

 

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

 

Sufheid en wazig zien zijn gerapporteerd als bijwerkingen van oxybutynine. 

Voorzichtigheid is daarom geboden bij deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer en bij 

het bedienen van (gevaarlijke) machines. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

Classificatie van verwachte frequenties: 

Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1,000 tot <1/100); zelden (≥1/10,000 

tot <1/1,000); zeer zelden (<1/10,000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet 

worden bepaald). 

 

Infecties en parasitaire aandoeningen:  

Niet bekend: urineweginfecties 

 

Maagdarmstelselaandoeningen:  

Zeer vaak: obstipatie, misselijkheid, droge mond  

Vaak: diarree, braken,  

Soms: buikklachten, anorexie, verminderde eetlust, dysfagie  

Niet bekend: gastro-oesofageale reflux ziekte, ulcera in de mond 

 

Psychische stoornissen:  

Vaak: staat van verwarring  

Niet bekend: agitatie, angst, hallucinaties, nachtmerries, paranoia, cognitieve stoornissen 

bij ouderen 

 

Zenuwstelselaandoeningen:  

Zeer vaak: duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid 

Niet bekend: cognitieve stoornissen, convulsies 

 

Hartaandoeningen:  

Niet bekend: tachycardie, hartritmestoornissen, palpitaties  

 

Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties:  

Niet bekend: hitteberoerte 

 

Oogaandoeningen:  
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Vaak: droge ogen 

Niet bekend: kamerhoek glaucoom, mydriasis, oculaire hypertensie, wazig zien, amblyopie, 

cycloplegie 

 

Nier- en urinewegaandoeningen:  

Vaak: urineretentie 

 

Bloedvataandoeningen:  

Vaak: blozen, vasodilatatie 

 

Huid- en onderhuidaandoeningen:  

Zeer vaak: droge huid  

Niet bekend: angio-oedeem, rash, urticaria, hypohidrosis 

 

Immuunsysteemaandoeningen:  

Niet bekend: overgevoeligheid 

 

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 van een overdosering met oxybutynine variëren van intensivering van de 

gebruikelijke bijwerkingen op het centraal zenuwstelsel (van rusteloosheid en 

opgewondenheid tot psychotisch gedrag), circulatoire veranderingen (flushing, 

bloeddrukdaling, circulatoire collaps etc.), ademhalingsstilstand, verlamming en coma. 

 

Behandeling van overdosering: 

 

1. Onmiddellijk de maag spoelen 

2. Langzame intraveneuze toediening van fysostigmine: 

Dosering volwassenen: Langzame intraveneuze toediening van 0,5 tot 2 mg fysostigmine, 

zo nodig na 5 minuten nogmaals herhalen tot een totaal van maximaal 5 mg. 

Dosering kinderen: Langzame intraveneuze toediening van fysostigmine 30 µg/kg 

lichaamsgewicht. Zo nodig herhalen tot een totaal van maximaal 2 mg. 

 

Koorts dient symptomatisch te worden behandeld. 

Bij uitgesproken rusteloosheid of opwinding kan 10 mg diazepam intraveneus worden 

toegediend.  

Tachycardie kan worden behandeld met intraveneus propranolol en urineretentie door 

middel van blaascatheterisatie. 

In het geval van progressie van een curare-achtig effect tot verlamming van de 

ademhalingsspieren is kunstmatige beademing noodzakelijk. 

 

 

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

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Pharmacotherapeutische groep: urineweg spasmolytica. ATC-code: G04 BD04. 

 

Oxybutyninehydrochloride is een tertiair amine met een direct spasmolytische en een 

parasympathicolytische werking op de gladde musculatuur van de detrusor spier van de 

blaas. Het direct spasmolytische effect is mogelijk het gevolg van remming van 

calciumafgifte en calciuminstroom. Er vindt geen blokkade plaats van de neuromusculaire 

prikkeloverdracht naar de skeletspieren of in de autonome ganglia. Cystometrische studies 

bij patiënten met een ongeremde of reflexe neurogene blaas hebben aangetoond dat 

oxybutynine de blaascapaciteit vergroot, de frequentie van ongeremde contracties van de 

detrusorspier verlaagt en de eerste aandrang tot urineren uitstelt. De symptomen van 

incontinentie worden hierdoor verminderd.  

De werkingsduur van oxybutynine treedt in na ongeveer 30 minuten en houdt ongeveer 6 

uur aan. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Oxybutynine wordt na orale toediening snel en volledig geabsorbeerd. De biologische 

beschikbaarheid is 6 % als gevolg van een groot first-pass effect. De maximale 

plasmaconcentratie wordt bereikt na 0,5 tot 1,5 uur.  

Eliminatie geschiedt voornamelijk door metabole omzetting in de lever. De belangrijkste 

metabolieten in plasma zijn het N-desethyloxybutynine en het (farmacologisch inactieve) 

fenylcyclohexylglycolzuur, die respectievelijk ontstaan na de-ethylering en na hydrolyse 

van de ester. N-desethyloxybutynine is een werkzame metaboliet; deze bereikt hogere 

plasmaspiegels dan de onveranderde stof. De metabolieten worden via de urine 

uitgescheiden. Onveranderd oxybutynine wordt nauwelijks in de urine aangetroffen.  

De eliminatie-halfwaardetijd van oxybutynine bedraagt ongeveer 2-3 uur. De eliminatie 

van N-desethyloxybutynine vindt parallel aan die van oxybutynine plaats, vermoedelijk via 

biotransformatie. De eliminatie van fenylcyclohexylglycolzuur verloopt waarschijnlijk via 

de faeces, aangezien noch deze metaboliet noch verdere biotransformatieprodukten in grote 

hoeveelheden in de urine worden uitgescheiden. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Geen bijzonderheden. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

De volgende hulpstoffen zijn in de tabletten verwerkt: lactose, cellulose, talk, 

magnesiumstearaat. 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
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 Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

 3 jaar.  

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Lithografisch bedrukte kartonnen doosjes met 3, 6 of 10 polyvinylchloride/aluminium 

doordrukstrips à 10 tabletten. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

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

 

Aurobindo Pharma B.V. 

Baarnsche Dijk 1 

3741 LN  Baarn 

 

 

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

 

RVG 21285; Oxybutynine HCl Aurobindo 5 mg, tabletten. 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 

VAN DE VERGUNNING 

 

 Datum van eerste verlening van de vergunning: 7 Juli 1997 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubrieken 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 en 5.1: 

12 januari 2015. 

 


