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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Nitrazepam Teva 5 mg, tabletten 

 

 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Nitrazepam Teva 5 mg bevat 5 mg nitrazepam per tablet. 

 

Hulpstof(fen) met bekend effect: 

Eén tablet bevat 353,6 mg lactose 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 
3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Tabletten 

 

Witte ronde tabletten met breukstreep en inscriptie "TAS" en "ET" aan één zijde en vlak aan de andere 

zijde. Diameter 12,5 mm. 

 

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses. 

 

 
4. KLINISCHE GEGEVENS 

 
4.1 Therapeutische indicaties 

 

Slaapstoornissen: de symptomatische behandeling van slaapstoornissen 

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 

 
Dosering 
 
Volwassenen  

1 tablet (5 mg)  

Dit is een gemiddelde dosis die verminderd of verhoogd kan worden tot een maximum van 10 mg, 

afhankelijk van de respons.  

 
Ouderen en patiënten met verminderde lever- en nierfunctie 

½ tot 1 tablet (2,5 mg – 5 mg) 

De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn. Gewoonlijk varieert de duur van de behandeling van 
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enkele dagen tot twee weken met een maximum, inclusief de periode van uitsluipen, van vier weken.  

 

Langdurige behandeling 

In bepaalde situaties kan een verlenging van de maximale behandelingsperiode noodzakelijk zijn; 

indien dit het geval is, mag verlenging alleen plaatsvinden wanneer de toestand van de patiënt opnieuw 

is beoordeeld.  

 

De behandeling dient te worden aangevangen met de laagste aanbevolen dosis. De maximale dosis 

dient niet te worden overschreden.  

 

Bij het begin van de behandeling dient de patiënt regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig door 

verlaging van de dosering of vermindering van de toedieningsfrequentie overdosering door cumulatie te 

voorkomen.  

 
Pediatrische patiënten 

Voor het gebruik bij kinderen, zie rubriek 4.4. 

De maximale dosis is 5 mg per dag. 

 

De behandeling met Nitrazepam Teva 5 mg mag niet abrupt worden gestaakt, maar moet worden 

uitgeslopen. 

 
Wijze van gebruik 

Nitrazepam Teva 5 mg dienen 's avonds vóór het slapen gaan te worden ingenomen.  

De tabletten kunnen fijn gekauwd, in een glas water opgelost of in hun geheel met wat water worden 

ingenomen 

 
4.3 Contra-indicaties 

 

- overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen 

- patiënten met een bekende overgevoeligheid voor benzodiazepinen en op benzodiazepinen 

gelijkende middelen  

- myasthenia gravis  

- ernstige respiratoire insufficiëntie  

- slaap apnoe syndroom 

- ernstige leverinsufficiëntie  

 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 
Tolerantie  

Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het hypnotische effect van benzodiazepinen minder 

worden.  
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Afhankelijkheid  

Het gebruik van benzodiazepinen en op benzodiazepine gelijkende middelen kan leiden tot fysieke en 

psychische afhankelijkheid van deze middelen. Het gevaar voor afhankelijkheid stijgt naarmate de 

dosis en de duur van de behandeling toenemen; het gevaar is ook groter voor patiënten met alcohol- 

en drugmisbruik in de anamnese.  

Als er fysieke afhankelijkheid is ontstaan, zal een plotselinge beëindiging van de behandeling gepaard 

gaan met onthoudingsverschijnselen. Deze kunnen zich uiten in de vorm van hoofdpijn, spierpijn, 

extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid.  

In ernstige gevallen kunnen zich de volgende symptomen voordoen: derealisatie, depersonalisatie, 

hyperacusis, doof gevoel en tinteling in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, 

hallucinaties of epileptische aanvallen.  

 
Rebound slapeloosheid  

Een tijdelijk syndroom bij stopzetting van een hypnotische behandeling, waarbij de symptomen die de 

aanleiding waren voor de behandeling met benzodiazepine of een op benzodiazepine gelijkend middel 

in een verhevigde vorm terugkomen. Het syndroom kan met andere reacties gepaard gaan, inclusief 

stemmingswisselingen, angst, slaapstoornissen en rusteloosheid. Daar het risico van de 

onthoudingsverschijnselen / rebound verschijnselen groter is na het plotseling stopzetten van de 

behandeling, wordt aangeraden de dosis geleidelijk te verminderen.  
 
Duur van de behandeling  

De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn (zie rubriek 4.2) en mag niet langer duren dan 

4 weken, inclusief de periode van uitsluipen. Verlenging van de behandeling mag niet plaatsvinden 

zonder een nieuwe beoordeling van de toestand van de patiënt.  

Het kan nuttig zijn de patiënt aan het begin van de behandeling te informeren dat de behandeling van 

beperkte duur zal zijn en precies uit te leggen hoe de dosis geleidelijk zal worden verminderd. Het is 

bovendien belangrijk de patiënt te wijzen op de mogelijkheid van het optreden van "rebound"-

fenomenen om ongerustheid over het voorkomen van dergelijke symptomen tijdens het uitsluipen van 

de therapie tot een minimum te beperken.  

Indien de therapie wordt omgeschakeld van een benzodiazepine met een lange eliminatie- 

halfwaardetijd naar een benzodiazepine met een korte eliminatie-halfwaardetijd, kunnen 

onthoudingsverschijnselen tot uiting komen.  

 
Amnesie  

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

het product is ingenomen. Om het risico hierop te verminderen, dienen patiënten er zeker van te zijn 

dat zij 7-8 uur ononderbroken kunnen slapen (zie ook rubriek 4.8).  
 
Psychiatrische en 'paradoxale' reacties  

Het is bekend dat reacties zoals rusteloosheid, agitatie, geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, 

woede-uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychosen, onaangepast gedrag en andere 

gedragsstoornissen kunnen voorkomen bij het gebruik van benzodiazepinen. Als dit het geval is, dient 

het gebruik van het geneesmiddel te worden beëindigd.  
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Dit soort effecten komt vaker voor bij kinderen en ouderen.  

 
Slaapwandelen en geassocieerd gedrag  

Slaapwandelen en ander geassocieerd gedrag zoals slaaprijden, bereiden en eten van voedsel, 

telefoneren, met amnesie voor de gebeurtenis, zijn gemeld bij patiënten die nitrazepam hadden 

gebruikt en niet volledig wakker waren. Het gebruik van alcohol en andere CNS-onderdrukkende 

middelen in combinatie met nitrazepam lijkt het risico op dit gedrag te vergroten. Dit geldt ook voor het 

innemen van meer nitrazepam dan de aanbevolen maximale dosis. Het stoppen van het gebruik van 

nitrazepam dient ernstig overwogen te worden voor patiënten die dit soort gedrag melden (zie rubriek 

4.5 en 4.8).  
 

Specifieke patiëntengroepen 

Voor ouderen wordt een lagere dosis aangeraden: zie doseringsrichtlijnen. Een lagere dosis wordt ook 

geadviseerd voor patiënten met chronische nier- of leverfunctiestoornissen en chronische respiratoire 

insufficiëntie vanwege de kans op ademhalingsdepressie. Benzodiazepinen zijn niet geïndiceerd voor 

de behandeling van patiënten met ernstige leverinsufficiëntie, daar deze patiënten encephalopathie 

kunnen ontwikkelen.  

 

Zowel bij jonge kinderen, als bij bejaarde, bedlegerige patiënten kan in zeldzame gevallen overmatige 

bronchiale afscheiding en speekselvloed optreden, leidend tot aspiratie/longontsteking.  

 

Benzodiazepinen worden niet aangeraden voor de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen, 

tenzij de noodzaak daartoe zeer zorgvuldig is nagegaan. De behandelingsduur dient tot het uiterste te 

worden beperkt.  

 

Benzodiazepinen worden niet aangeraden voor de primaire behandeling van psychosen.  

Benzodiazepinen moeten niet worden gebruikt als enige behandeling van depressies of angst die met 

depressies gepaard gaan (zulke patiënten kunnen zelfmoordneigingen krijgen).  

 

Benzodiazepinen dienen met de grootste voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met 

alcohol- of drugsmisbruik in de anamnese.  

 

Hulpstoffen  

Dit geneesmiddel bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-

intolerantie, Lapp lactosedeficiëntie of glucose-galactose-intlerantie dienen dit geneesmiddel niet te 

gebruiken. 

 
Risico bij gelijktijdig gebruik van opioïden  

Gelijktijdige gebruik van Nitrazepam Teva  en opioïden kan resulteren in sedatie, respiratoire depressie, 

coma en overlijden. Vanwege deze risico’s dienen sedativa, zoals benzodiazepinen of verwante 

geneesmiddelen zoals Nitrazepam Teva , alleen gelijktijdig met opioïden te worden voorgeschreven 

indien er geen alternatieve behandelingsmogelijkheden zijn. Indien besloten wordt om Nitrazepam Teva 

, gelijktijdig met opioïden voor te schrijven, dan dient de laagst mogelijke effectieve dosis te worden 
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gebruikt en de duur van de behandeling zo kort mogelijk te zijn (zie ook de algemene 

doseringsadviezen in rubriek 4.2).  

Patiënten moeten nauwlettend worden gevolgd op tekenen en symptomen van respiratoire depressie en 

sedatie. Dit in acht nemend, wordt sterk aangeraden om patiënten en hun directe omgeving op de hoogte 

te stellen van deze symptomen (zie rubriek 4.5). 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Gelijktijdig gebruik van alcohol moet vermeden worden. Het sedatieve effect kan worden versterkt 

wanneer Nitrazepam Teva in combinatie met alcohol wordt gebruikt. Dit beïnvloedt de rijvaardigheid en 

het vermogen om machines te gebruiken  

 

Versterking van het centraal dempende effect kan optreden wanneer Nitrazepam Teva gelijktijdig wordt 

gebruikt met antipsychotica (neuroleptica), hypnotica, anxiolytica/sedativa, antidepressiva, narcotische 

analgetica, anti-epileptica, anaesthetica, sedatieve antihistaminica.  

 

Bij narcotische analgetica kan echter ook een versterking van de euforie optreden, die kan leiden tot 

versterking van de psychische afhankelijkheid. Ouderen dienen extra te worden gecontroleerd.  

 

Substanties die bepaalde hepatische enzymen remmen (in het bijzonder cytochroom P 450), zoals 

cimetidine, rifampicine en hormonale anticonceptiva, kunnen de activiteit van benzodiazepinen en op 

benzodiazepinen gelijkende substanties beïnvloeden. Hierbij kan een verminderde of toegenomen 

klaring van benzodiazepinen optreden.  

 

Het gelijktijdig gebruik van sedativa zoals benzodiazepinen of verwante geneesmiddelen zoals 

Nitrazepam Teva met opioïden verhoogt het risico op sedatie, respiratoire depressie, coma en 

overlijden door het additief dempende effect op het centraal zenuwstelsel. De dosering en de duur van 

de gelijktijdige behandeling moeten worden beperkt (zie rubriek 4.4). 

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 
Zwangerschap 

Een zeer beperkt aantal gegevens over het gebruik van nitrazepam tijdens de zwangerschap wijzen 

niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Wanneer nitrazepam laat in de zwangerschap 

wordt toegediend, kan tengevolge van de farmacologische werking van de stof bij het pasgeboren kind 

hypotonie, ademhalingsdepressie en hypothermie optreden (“Floppy Infant Syndrome”). Bij langdurig 

gebruik tot aan de partus kunnen bij het kind onthoudingsverschijnselen optreden.  

 

Dierexperimentele studies duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten voor de 

zwangerschap, embryofoetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling (zie rubriek 5.3). Het 

gebruik van Nitrazepam Teva dient tijdens de zwangerschap te worden vermeden. 
 
Borstvoeding 
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Zeer beperkte ervaring geeft aan dat nitrazepam in zeer kleine hoeveelheden overgaat in de 

moedermelk. Er zijn geen effecten van nitrazepam waargenomen bij kinderen die borstvoeding kregen 

van behandelde moeders.  

Uitsluitend eenmalig gebruik tijdens de borstvoeding op strikte indicatie kan worden overwogen. 

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

 

Sedatie, amnesie, verminderde concentratie en een verminderde spierfunctie kunnen de rijvaardigheid 

of het vermogen om machines te gebruiken ongunstig beïnvloeden. Bij te weinig slaap wordt de kans 

op verminderde waakzaamheid groter (zie ook Interacties met andere geneesmiddelen en andere 

vormen van interactie). Patiënten moeten erop gewezen worden dat alcohol deze beïnvloeding kan 

versterken. Het gebruik van alcohol tijdens de behandeling moet worden vermeden. 

 
4.8 Bijwerkingen 

 

De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van Nitrazepam Teva. 

 

De bijwerkingen staan hieronder weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie. 

De frequenties zijn als volgt gedefinieerd:  

Zeer vaak (1/10) 

Vaak (1/100, <1/10) 

Soms (1/1.000, <1/100) 

Zelden (1/10.000, <1/1.000) 

Zeer zelden (<1/10.000) 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 

 

Frequentie  Niet bekend  

Systeem / Orgaanklasse  

Bloed- en lymfestelsel-aandoeningen  Bloedafwijkingen.  

Psychische stoornissen  Rusteloosheid, opwinding/onrust (agitatie), 

geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-

uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychosen, 

onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen*.  

Stemmingswisselingen, angst, vlakke stemming.  

Anterograde amnesie, depressie#.  

Somnambulisme (zie rubriek 4.4).  

Zenuwstelselaandoeningen  Slaapstoornissen.  

Rebound-effect, afhankelijkheid (fysiek en psychisch)#.  

Slaperigheid overdag, verminderde waakzaamheid, 

hoofdpijn, duizeligheid**.  

Ataxie.  

Oogaandoeningen  Visusstoornissen. Dubbelzien**.  
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Bloedvataandoeningen 
 

Hypotensie.  

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen  

Respiratoire depressie, bronchiale afscheiding, 

aspiratie, longontsteking.  

Maagdarmstelselaandoeningen  Speekselvloed, gastro-intestinale stoornissen.  

Lever- en galaandoeningen  Geelzucht.  

Huid- en onderhuidaandoeningen  Huidreacties.  

Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen  

Spierzwakte**.  

Nier- en urinewegaandoeningen  Urine retentie.  

Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen  

Verminderd libido.  

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen  

Verwardheid, vermoeidheid.  

 

*  Dit soort effecten komt vaker voor bij kinderen en ouderen.  

**  Deze verschijnselen doen zich vooral voor tijdens het begin van de behandeling en verdwijnen 

doorgaans na voortgezet gebruik.  
#  zie rubriek 4.4 

 
4.9 Overdosering 

 
Symptomen  

Overdosering met benzodiazepinen uit zich gewoonlijk in een demping van het centrale zenuwstelsel, 

variërende van slaperigheid tot coma. In lichte gevallen bestaan de symptomen ondermeer uit 

slaperigheid, mentale verwardheid en lethargie. In ernstigere gevallen, en vooral bij gelijktijdige inname 

van andere producten met een remmende invloed op het centraal zenuwstelsel of alcohol, kunnen 

symptomen optreden zoals ataxie, hypotensie, hypotonie, respiratoire depressie, coma (stadium 1 tot 

3) en, zeer zelden, het overlijden van de patiënt. 
 
Behandeling  

De behandeling is voornamelijk symptomatisch en ondersteunend van aard en moet doorgaan tot het 

geneesmiddel uit het lichaam is geëlimineerd. Bij een overdosering met oraal ingenomen 

benzodiazepinen, kan na inname van een grote hoeveelheid en indien de patiënt goed bij bewustzijn is, 

absorptievermindering plaats vinden door te laten braken of maagspoelen (alleen kort na inname, 

binnen 1 uur), voorts toediening van geactiveerde kool en laxans. Bij potentieel ernstige intoxicaties is 

bewaking van de vitale functies en vochtbalans aangewezen. Hypotensie is onwaarschijnlijk maar kan 

met noradrenaline worden behandeld. 

Flumazenil kan nuttig zijn als antidotum. 

 

 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
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5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: Hypnotica, ATC-code: N05CD02  

 

Nitrazepam is een benzodiazepine met onder andere hypnotische, anxiolytische, spierverslappende en 

anticonvulsieve eigenschappen.  

 

's Avonds ingenomen bewerkstelligt Nitrazepam Teva 30 tot 60 minuten na inname een 6 tot 8 uur 

durende slaap. De werking kan ook de dag na inname invloed hebben op het functioneren.  

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 

Absorptie 

Nitrazepam, het werkzame bestanddeel van Nitrazepam Teva, wordt volledig uit het maagdarmkanaal 

opgenomen. en maximale plasmaspiegels worden gemiddeld na ongeveer 2 uur bereikt. 

 
Distributie 

Bij jongere personen is het verdelingsvolume 2 l/kg. 

 
Metabolisme 

Slechts een klein percentage van de orale dosis verschijnt onveranderd in de urine. Nitrazepam wordt 

in de lever gereduceerd tot 7-aminonitrazepam die op zijn beurt tot 7-acetamidonitrazepam wordt 

omgezet. De genoemde metabolieten dragen niet bij aan de werking. 
 
Eliminatie 

De eliminatie van nitrazepam uit het bloed verloopt bifasisch. De gemiddelde eliminatie halfwaardetijd 

bedraagt 30 uur. Dit getal verandert niet bij chronisch gebruik. Bij ononderbroken dagelijks gebruik van 

5 mg Nitrazepam Teva wordt rond de vierde dag een steady-state-concentratie van 40-60 ng 

nitrazepam per ml plasma bereikt. Parallel met een vergroting van het verdelingsvolume neemt de 

gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd op hoge leeftijd toe tot 40 uur. Dergelijke veranderingen zijn te 

verwachten bij patiënten met een verstoorde leverfunctie. In dit opzicht is de nierfunctie minder 

belangrijk. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Geen bijzonderheden. 

 

 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
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aardappelzetmeel 

lactose 

povidon 

magnesiumstearaat (E470b) 

colloïdale siliciumdioxide (E551) 

 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Niet van toepassing. 

 
6.3 Houdbaarheid 

 

3 jaar 

 
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 

 

PVC/-Aluminium blister. 

PE potten 

 

Nitrazepam Teva 5 mg is verpakt in blisterverpakkingen à 30, 50, 250, en 1000 tabletten, in potten à 

50, 250, en 1000 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 

Geen bijzondere vereisten. 

 

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale 

voorschriften. 

 

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

 

Teva Nederland BV 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

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

 

RVG 56236 

 

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

VERGUNNING 

 

Datum van de eerste verlening van de vergunning: 31 januari 1985 

Datum van laatste verlenging: 31 januari 2015 

 

 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste volledige herziening: 13 augustus 2012. 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.5: 31 augustus 2018 

 

0818.2v.IL 


