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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

 Alprazolam Aurobindo 0,25 mg, tabletten 

 Alprazolam Aurobindo 0,5 mg, tabletten 

 

 

2.  KWALlTATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

 Een tablet Alprazolam Aurobindo 0,25 mg bevat 0,25 mg alprazolam 

 Een tablet Alprazolam Aurobindo 0,5 mg bevat 0,5 mg alprazolam 

 

 

3.  FARMACEUTISCHE VORM 

 

 Tabletten. 

 

 

4.  KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1.  Therapeutische indicaties 

 

 Symptomatische behandeling van pathologische angst en spanning. 

 Alprazolam dient alleen te worden voorgeschreven bij ernstige problemen die de patiënt belemmeren in zijn 

dagelijks functioneren of extreme stresssituaties veroorzaken. 

 

4.2.  Dosering en wijze van toediening 

 

 De behandeling met alprazolam dient zo kort mogelijk te zijn. De patiënt dient regelmatig onderzocht te 

worden. Dan dient ook te worden bekeken of verdere behandeling noodzakelijk is, met name indien de 

patiënt geen symptomen meer vertoont. De totale duur van de behandeling dient in het algemeen niet langer 

te zijn dan 8 - 12 weken, inclusief een zogenaamde "uitsluip-periode" waarin de dosering geleidelijk 

verminderd wordt om eventuele ontwenningsverschijnselen te vermijden. 

 In sommige situaties kan verlenging van de behandelperiode noodzakelijk zijn. In deze gevallen dient de 

toestand van de patiënt te worden geherevalueerd door een specialist. 

 De optimale dosis van alprazolam dient individueel te worden vastgesteld naar de ernst van de symptomen 

en de reactie van de patiënt. Over het algemeen kunnen bij de meeste patiënten de symptomen van 

pathologische angst en spanning effectief worden behandeld met een dosering van 0,5 mg per dag tot een 

niet te overschrijden maximale dosering van 3 mg per dag, verdeeld over meerdere giften. In het algemeen 

zullen patiënten die niet eerder psychotrope middelen hebben genomen lagere doses nodig hebben dan 

patiënten die reeds werden behandeld met tranquillizers, antidepressiva of hypnotica of dan chronische 

alcoholici. Om ataxie en oversedatie te voorkomen is het aan te raden de laagste effectieve dosis te 

gebruiken. 

 

 Startdosering
#
 

 

Dosering
#
 

Volwassenen 0,25 tot 0,5 mg, drie maal per dag 0,5 tot 3 mg per dag, verdeeld 

over meerdere giften 

 

Ouderen, verzwakten of patiënten 

met een nier- of leveraandoening 

0,25 mg, twee of drie maal per dag 0,5 tot 0,75 mg per dag, verdeeld 

over meerdere giften; indien 

nodig en de ziekte het toelaat de 

dosis geleidelijk verhogen. 
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#: Indien nevenwerkingen optreden, dient de dosis te worden verlaagd. 

 

Pediatrische patiënten 

De veiligheid en werkzaamheid van alprazolam is niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten onder 18 

jaar; het gebruik van alprazolam wordt daarom niet aanbevolen. 

 

4.3. Contra-indicaties 

 

Alprazolam is gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor benzodiazepinen, 

alprazolam of voor één van de hulpstoffen in de tablet. 

Benzodiazepinen zijn tevens gecontra-indiceerd bij patiënten met myasthenia gravis, ernstige respiratoire 

insufficiëntie, slaap-apnoesyndroom ernstige leverinsufficiëntie.  

 

4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Specifieke patiënten groepen 

De veiligheid en werkzaamheid van alprazolam is niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten jonger dan 

18 jaar; daarom wordt het gebruik van alprazolam niet aanbevolen. 

 

Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten met een gestoorde nierfunctie of milde tot 

matige leverinsufficiëntie.  

 

Het verdient aanbeveling om het algemene principe van de laagste effectieve dosis te volgen bij ouderen 

en/of verzwakte patiënten om de ontwikkeling van ataxie of oversedatie te voorkomen. 

 

Benzodiazepinen dienen met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van misbruik van alcohol of verdovende middelen (zie rubriek 4.5 Interacties met andere 

geneesmiddelen en andere vormen van interactie). 

 

Bij patiënten met ernstige depressie of angst geassocieerd met depressie, dienen benzodiazepinen en 

benzodiazepine-achtige stoffen niet als enige middel te worden voorgeschreven bij de behandeling van 

depressie, aangezien ze het risico op suïcide kunnen induceren of verhogen. Daarom dient alprazolam met 

voorzichtigheid te worden gebruikt en de voorgeschreven hoeveelheid moet worden beperkt bij patiënten 

met tekenen en symptomen van een depressieve stoornis of suïcidale neigingen. 

 

Tolerantie 

Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het hypnotisch effect van benzodiazepinen verminderen.  

 

Afhankelijkheid 

Het gebruik van benzodiazepinen kan aanleiding geven tot het ontstaan van fysieke en psychische 

afhankelijkheid van deze producten. De kans op afhankelijkheid is groter bij gebruik van hogere doseringen 

en bij langdurig gebruik. De kans op afhankelijkheid is ook groter bij patiënten met een historie van 

misbruik van alcohol en/of verdovende middelen. Farmacologische afhankelijkheid kan optreden bij 

therapeutische doseringen en/of bij patiënten zonder individuele risicofactor. Er is een verhoogd risico op 

farmacologische afhankelijkheid bij het gecombineerde gebruik van verschillende benzodiazepinen, 

ongeacht de anxiolytische of hypnotische indicatie. Gevallen van misbruik zijn ook gemeld. 

 

Na het ontstaan van fysieke afhankelijkheid gaat het abrupt staken van de behandeling gepaard met het 

optreden van onthoudingsverschijnselen. Deze kunnen bestaan uit: hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, 

spanning, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen doen zich de volgende 

symptomen voor: derealisatie, depersonalisatie, hyperacusis, doof gevoel en tintelingen in de ledematen, 

overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, hallucinaties en epileptische aanvallen.  
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 Rebound slapeloosheid en angst: Een voorbijgaand syndroom waarbij de symptomen die aanleiding hebben 

gegeven tot de behandeling met een benzodiazepine in versterkte mate terugkeren, dit kan optreden bij het 

stoppen van de behandeling. Dit kan gepaard gaan met andere reacties, inclusief stemmingsveranderingen, 

angst of slaapstoornissen en rusteloosheid. Aangezien de kans op onthoudingsverschijnselen/rebound 

verschijnselen groter is na abrupt staken van de behandeling is het aan te bevelen de dosering geleidelijk te 

verminderen. 

 

 Duur van de behandeling 

 De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn (zie wijze van toediening) afhankelijk van de indicatie, maar 

mag in geval van slapeloosheid niet langer duren dan 4 weken en in geval van angst niet langer duren dan 8 

tot 12 weken, inclusief een zogenaamde "uitsluip-periode" waarin de dosering geleidelijk verminderd wordt. 

Verlenging van deze periode is alleen mogelijk na een herevaluatie van de toestand van de patiënt.  

 

Het is belangrijk om de patiënt bij aanvang van de behandeling er op te wijzen dat deze van gelimiteerde 

duur zal zijn en om goed uit te leggen hoe de dosering geleidelijk verminderd zal worden. Het is belangrijk 

de patiënten op het optreden van 'rebound'- verschijnselen voor te bereiden om ongerustheid over deze 

symptomen zoveel mogelijk te voorkomen, mochten deze verschijnselen zich voordoen bij het afsluiten van 

de behandeling. Er zijn aanwijzingen, dat bij benzodiazepinen met een korte halfwaardetijd, 

onttrekkingsverschijnselen kunnen optreden binnen een doseringsinterval, met name wanneer er hoog 

gedoseerd wordt.  

 

Indien benzodiazepinen met een lange halfwaardetijd worden gebruikt is het van belang erop te wijzen dat 

beter niet naar een benzodiazepine met een korte halfwaardetijd kan worden overgegaan, aangezien 

onttrekkingsverschijnselen kunnen optreden. 

 

 Psychische en "paradoxale" reacties 

 Onrust, opwinding, prikkelbaarheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-aanvallen, nachtmerries, 

hallucinaties, psychosen, onaangepast gedrag en andere afwijkende gedragingen kunnen optreden bij het 

gebruik van benzodiazepinen. Indien dit gebeurt dient de behandeling te worden gestopt. Deze 

verschijnselen komen bij kinderen en oudere patiënten vaker voor. 

 

Amnesie 

Benzodiazepinen kunnen anterograde amnesie veroorzaken. Dit gebeurt meestal enkele uren nadat het 

product is ingenomen. Om het risico te beperken dienen de patiënten er voor te zorgen dat ze na het 

innemen 7-8 uur ononderbroken kunnen slapen.  

 

Lactose-intolerantie 

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of 

glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet gebruiken. 

 

Een lagere dosering wordt ook aanbevolen bij de behandeling van patiënten met chronische 

respiratoire insufficiëntie ter voorkoming van een mogelijke ademhalingsdepressie.  

 

Benzodiazepinen worden niet aanbevolen als primaire behandeling bij het optreden van psychosen 

 

Risico's van gelijktijdig gebruik van opioïden  

Gelijktijdig gebruik van Alprazolam Aurobindo en opioïden kan leiden tot sedatie, respiratoire depressie, 

coma en overlijden. Vanwege deze risico's moet gelijktijdig gebruik van sedativa zoals benzodiazepinen of 

verwante geneesmiddelen zoals Alprazolam Aurobindo met opioïden worden gereserveerd voor patiënten 

voor wie alternatieve behandelingsopties niet mogelijk zijn. Als er een beslissing wordt genomen om 

Alprazolam Aurobindo gelijktijdig met opioïden voor te schrijven, moet de laagste werkzame dosis worden 
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gebruikt en de duur van de behandeling zo kort mogelijk zijn (zie ook de algemene dosisaanbeveling in 

rubriek 4.2). 

 

De patiënten moeten nauwlettend gevolgd worden voor tekenen en symptomen van ademhalingsdepressie en 

sedatie. In dit opzicht wordt het sterk aanbevolen om patiënten en hun zorgverleners (indien van toepassing) op de 

hoogte te stellen van deze symptomen (zie rubriek 4.5). 

 

4.5.  Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

  

Bij gelijktijdige toediening van alcohol of andere middelen die het centrale zenuwstelsel remmen 

veroorzaken benzodiazepinen een additief effect.  

 

Gelijktijdig gebruik met alcohol wordt niet aanbevolen. 

 

Bijzondere voorzorgen zijn geboden bij geneesmiddelen die de respiratoire functie remmen zoals opioïden 

(analgetica, anti-tussiva, substitutiebehandeling), met name bij ouderen.  

 

Alprazolam dient met voorzichtigheid te worden gebruikt in combinatie met andere middelen die het 

centrale zenuwstelsel remmen. Versterking van het centrale depressieve effect kan optreden bij gelijktijdig 

gebruik van antipsychotica (neuroleptica), anxiolytica/sedativa, sommige antidepressiva, opioïden, anti-

epileptica, sedatieve H1-antihistaminica.  

 

Pharmacokinetische interacties kunnen optreden wanneer alprazolam samen met geneesmiddelen die het 

lever enzym CYP3A4 remmen wordt toegediend, door verhoging van de plasmaspiegels van alprazolam. 

 

De gelijktijdige toediening van alprazolam met sterke CYP3A4 remmers zoals azol antimycotica 

(ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol), protease remmers of sommige macroliden 

(erytromycine, claritromycine, telitromycine) dient met de nodige voorzichtigheid te worden toegepast en 

substantiële dosis verlaging dient te worden overwogen. 

 

Opioïden 

Het gelijktijdig gebruik van sedatieve geneesmiddelen zoals benzodiazepinen of verwante geneesmiddelen zoals 

Alprazolam Aurobindo met opioïden verhoogt het risico op sedatie, respiratoire depressie, coma en overlijden als 

gevolg van een additief CZS-depressief effect. De dosering en de duur van gelijktijdig gebruik moeten beperkt 

worden (zie rubriek 4.4). 

 

4.6.  Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap: 

Een grote hoeveelheid gegevens gebaseerd op cohort studies indiceren dat blootstelling aan 

benzodiazepinen tijdens het eerste trimester niet geassocieerd is met een toename in het risico op ernstige 

afwijkingen. Echter, in enkele vroege case-control epidemiologische studies is een toegenomen risico op 

schisis aangetoond. De gegevens indiceren dat het risico op schisis bij het kind na blootstelling van de 

moeder aan benzodiazepinen minder is dan 2/1000, in vergelijking met het verwachte aantal van dergelijke 

afwijkingen van ongeveer 1/1000 in de algemene populatie. 

Tijdens het tweede en/of derde trimester van de zwangerschap is gebleken dat behandeling met 

benzodiazepinen in hoge doseringen een afname van de foetale actieve bewegingen en een variabiliteit van 

het foetale hartritme teweegbracht. 

Wanneer behandeling moet worden toegepast op medische gronden tijdens de laatste fase van de 

zwangerschap, zelfs bij lage doseringen, kan floppy infant syndroom zoals as axiale hypotonie, problemen 

met zuigen leidend tot een geringe gewichtstoename optreden. Deze tekenen zijn reversibel, maar kunnen 1 

tot 3 weken aanhouden, afhankelijk van de halfwaardetijd van het product. Bij hoge doseringen kunnen 
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ademhalingsdepressie of apneu en hypothermie optreden bij de pasgeborene. Bovendien kunnen neonatale 

ontwenningssymptomen met hyperexcitabiliteit, agitatie en tremor enkele dagen na de geboorte worden 

waargenomen, zelfs als er geen floppy infant syndroom is waargenomen. Het optreden van 

ontwenningsverschijnselen na de geboorte hangt af van de halfwaardetijd van de stof. 

 

Rekening houdend met deze gegevens, kan het gebruik van alprazolam tijdens de zwangerschap worden 

overwogen, indien de therapeutische indicaties en dosering strikt gerespecteerd worden. 

 

Indien behandeling met alprazolam nodig is tijdens de laatste fase van de zwangerschap, dienen hoge 

doseringen te worden vermeden en de pasgeborene moet worden gecontroleerd op 

ontwenningsverschijnselen en/of floppy infant syndroom. 

 

Borstvoeding: 

Alprazolam wordt in lage concentraties uitgescheiden in moedermelk. Alprazolam wordt echter niet 

aanbevolen tijdens de periode van borstvoeding. 

 

4.7.  Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken 

 

Sedatie, amnesie, verminderde concentratie en verminderde spierfunctie kunnen een negatieve invloed 

hebben op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Indien de patiënt niet voldoende slaap krijgt, kan 

de kans op verminderde waakzaamheid toenemen (zie Interacties met andere geneesmiddelen en andere 

vormen van interactie). 

 

4.8.  Bijwerkingen 

  

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen en gerapporteerd tijdens behandeling met alprazolam met de 

volgende 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). 

 

MedDRA 

Systeem/orgaanklassen  
Frequentie Bijwerkingen 

Endocriene aandoeningen Soms Hyperprolactinemie 

Oogaandoeningen  

 

Vaak  

Niet bekend 

Wazig zien 

Dubbelzien 

Bloedvataandoeningen Niet bekend Hypotensie 

Maagdarmstelselaandoeningen Vaak  

Soms 

Niet bekend 

Constipatie, misselijkheid 

Braken  

Gastro-intestinale stoornissen, diarree, anorexia, 

opwekking van de eetlust en gewichtstoename, 

slikstoornissen 
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MedDRA 

Systeem/orgaanklassen  
Frequentie Bijwerkingen 

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Vaak  

Niet bekend 

Asthenie, geïrriteerdheid 

Perifeer oedeem 

Lever- en galaandoeningen Soms  

Niet bekend 

Abnormale leverfunctie, geelzucht 

Hepatitis 

Onderzoeken Soms Verandering in gewicht, toegenomen intra-

oculaire druk 

Psychische stoornissen Vaak Verwarring, depressie 

Soms 

 

 

Niet bekend 

Hallucinaties, woede-aanvallen, agressief 

gedrag, vijandig gedrag, angst, agitatie, 

veranderingen in libido, slapeloosheid, 

abnormaal denken, nervositeit, stimulatie 

Afvlakking van het gevoel, verminderde 

waakzaamheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, 

nachtmerries, psychosen, onaangepast gedrag 

en andere afwijkende gedragingen 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Vaak Verminderde eetlust  

Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

Soms Spierzwakte 

Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak Sufheid, slaperigheid gedurende de dag 

 Vaak Ataxie, coördinatie stoornissen, 

geheugenstoornissen, onduidelijke spraak, 

concentratie problemen, duizeligheid, 

hoofdpijn, zich licht in het hoofd voelen 

 Soms Amnesie, dystonie, tremor 

 Niet bekend Autonome manifestaties 

Voortplantingsstelsel- en 

borstaandoeningen 

Soms Seksuele disfunctie, onregelmatige menstruatie 

Nier- en urinewegaandoeningen Soms Incontinentie, urineretentie 

Huid- en 

onderhuidaandoeningen 

Soms  

Niet bekend 

Dermatitis  

Huidreacties 

 

Gebruik (zelfs bij therapeutische doseringen) kan leiden tot het ontstaan van fysieke afhankelijkheid: staken 

van de behandeling kan tot onthoudings- of rebound verschijnselen leiden. Psychische afhankelijkheid kan 

optreden. Misbruik van benzodiazepinen is gemeld (zie Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 

gebruik). 

 

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. 

http://www.lareb.nl/
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4.9. Overdosering 

 Net als bij andere benzodiazepinen is een overdosering niet levensbedreigend, tenzij in combinatie met 

andere middelen die het centraal zenuwstelsel remmen (inclusief alcohol). 

Bij de behandeling van overdosering met een geneesmiddel, dient te worden bedacht dat er verschillende 

stoffen kunnen zijn ingenomen. 

 Na een overdosering met orale benzodiazepinen dient, als de patiënt bij bewustzijn is, een braakreactie 

opgewekt te worden (binnen een uur). Indien de patiënt niet bij bewustzijn is dient een maagspoeling te 

worden uitgevoerd, met bescherming van de luchtwegen. Indien maaglediging geen voordeel oplevert, dient 

actieve kool te worden gegeven om absorptie te verminderen. Op de intensive care afdeling dient speciale 

aandacht dient uit te gaan naar de ondersteuning van respiratoire en cardiovasculaire functies. 

 

 Overdosering met benzodiazepinen is meestal herkenbaar aan een bepaalde mate van onderdrukking van het 

centrale zenuwstelsel variërend van sufheid tot coma. In milde gevallen zijn de symptomen sufheid, 

geestelijke verwardheid en lethargie. In ernstiger gevallen kan ook ataxie, hypotonie, hypotensie, 

respiratoire depressie, zelden coma en zeer zelden overlijden voorkomen. 

 

 Flumazenil kan worden gebruikt als antidotum. 

 

 

5.  FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1. Farmacodvnamische eigenschappen 

 Alprazolam is een effectief anxiolyticum. Evenals andere benzodiazepinen heeft alprazolam naast 

anxiolytische ook sedatieve, hypnotische, spierverslappende en anticonvulsieve eigenschappen. 

 

5.2.  Farmacokinetische eigenschappen 

 Na orale toediening wordt alprazolam vlug geabsorbeerd. De biologische 

beschikbaarheid na orale toediening bedraagt 80% of meer. Een tot twee uur na orale toediening worden de 

maximale plasmaspiegels bereikt. Na eenmalige toediening zijn de plasmaspiegels rechtevenredig met de 

toegediende dosis; voor een dosis van 0,5 mg tot 3 mg zijn maximale plasmaspiegels waargenomen van 8 

tot 37 ng/ml. Bij meervoudige toediening van 1,5 mg tot 10 mg/dag bedroeg de gemiddelde steady-state 

spiegel 18,3 tot 100 ng/ml. De gemiddelde halfwaardetijd van alprazolam ligt tussen 12 en 15 uur. 

Alprazolam en zijn metabolieten worden hoofdzakelijk via de urine uitgescheiden. De belangrijkste  

metabolieten in urine van alprazolam zijn -hydroxy-alprazolam en een benzofenonderivaat. De 

belangrijkste metabolieten in plasma zijn -hydroxy-alprazolam en 4-hydroxy-alprazolam. Het 

benzofenonderivaat is nagenoeg inactief. De biologische activiteit van -hydroxy-alprazolam is 

vergelijkbaar met die van alprazolam terwijl 4-hydroxy-alprazolam ongeveer 10 x minder actief is. De 

plasmaspiegels van deze metabolieten zijn laag. Hun halveringstijd blijkt tot dezelfde grootte-orde te 

behoren als die van alprazolam. De metabolieten dragen daarom slechts in geringe mate bij aan de 

biologische activiteit van alprazolam. In vitro is alprazolam voor 70% gebonden aan serumproteïnen. Het 

distributievolume bedraagt ongeveer 1 liter per kg. 

 

5.3.  Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 Geen bijzonderheden 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1.  Lijst van hulpstoffen 

 Natriumdocusaat, natriumbenzoaat, gepregelatineerd zetmeel, microkrystallijne cellulose, 

lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, colloidaal silicium dioxide, kleurstof E127 (alleen 0,5 mg tablet). 
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6.2.  Gevallen van onverenigbaarheid 

 Er zijn geen gegevens bekend over onverenigbaarheid. 

 

6.3.  Houdbaarheid 

 De houdbaarheid van Alprazolam Aurobindo 0,5 mg tabletten is 3 jaar in de originele verpakking. 

De houdbaarheid van Alprazolam Aurobindo 0,25 mg tabletten is 2 jaar in de originele verpakking. 

Dehoudbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding "Houdbaar tot" of "exp". 

 

6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Bewaren beneden 25°C. 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 

 

6.5.  Aard en inhoud van de verpakking 

 Alprazolam Aurobindo tabletten à 0,25 mg, 0,5 mg zijn per 10 stuks in een PVC/Al blisterstrip verpakt, en 3 

strips in een kartonnen doosje. 

 

6.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 

 Zie "wijze van toediening". 

 

 

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 

 Alprazolam Aurobindo 0,25 mg tabletten  RVG 21619 

 Alprazolam Aurobindo 0,5 mg tabletten  RVG 21620 

 

 

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

 VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 19 januari 1999 

Datum van laatste hernieuwing: 19 januari 2014 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

 Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.5: 19 juni 2018 


