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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 
[131I] Meta-iodobenzylguanidine for Therapeutic Use, 0,185-0,740 GBq/ml oplossing voor 
infusie 
 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
[131I]jobenguaan:  0,185-0,740 GBq/ml (niet meer dan 0,67 mg/ml) 
 
Samenvatting van de fysische kenmerken van de radioactieve isotoop in de werkzame stof  
131I: Fysische halveringstijd: 8,02 dagen. 
 
Belangrijkste stralingsemissie: 

Energieniveau Intensiteit(%) 
ß- 247 keV    1,8 
ß- 334 keV      7,2 
ß- 606 keV    89,7 
ß- 806 keV      0,7 
  365 keV  82,0 

 
Hulpstoffen met bekend effect: 
 Benzylalcohol: 10 mg/ml 
 Natrium: 3,54 mg/ml 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 

3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Oplossing voor infusie. 
Heldere kleurloze oplossing. 
De pH-waarde bedraagt 4,0 - 7,0. 
 
 

 

[131I] META-IODOBENZYLGUANIDINE FOR THERAPEUTIC USE 

Samenvatting van de kenmerken van het product 
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4. KLINISCHE GEGEVENS 
 

4.1 Therapeutische indicaties 
 
Stralingstherapie van tumorweefsel dat in staat is metajodobenzylguanidine vast te houden. 
Dit zijn tumoren die ontstaan in cellen die embryologisch uit de neuraallijst afkomstig zijn: 
feochromocytomen, neuroblastomen, carcinoïden en carcinoma medullare van de 
schildklier (MCT). 
 

4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
Therapeutische dosis met een hoeveelheid [131I]jobenguaan die individueel is aangepast 
aan de hand van dosimetrisch onderzoek. De grootte van de dosis alsmede de pauze(s) 
tussen eventuele meervoudige toedieningen worden voornamelijk bepaald door de 
hematologische radiotoxiciteit en het type tumor. Hoe sneller het verloop van de progressie 
van de tumor, des te korter de pauze.  
 
‘Vaste’ therapeutische dosis (3,7-7,4 GBq). 
 
Pediatrische patiënten 
Deze aanbevolen doseringen zijn voor kinderen en volwassenen gelijk. Gebruik bij te 
vroeg geboren kinderen en pasgeborenen is echter gecontraïndiceerd (zie rubriek 4.3). 
 
Ouderen 
Voor de bejaarde patiënt is geen speciaal doseringsschema vereist. 
 
Wijze van toediening 
De therapeutische dosis wordt intraveneus toegediend, over het algemeen als infuus over 
een periode van 1-4 uur.  
 

4.3 Contra-indicaties 
 
 Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen. 
 Zwangerschap  
 Dit product bevat benzyl alcohol. Derhalve mag dit product niet worden gebruiken bij 

te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen. 
 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Mogelijkheid van optreden van overgevoeligheid of anafylactische reacties 
Indien overgevoeligheid of anafylactische reacties optreden, moet de toediening van het 
geneesmiddel onmiddellijk gestopt worden en moet er - indien nodig - overgegaan worden 
naar een intraveneuze behandeling. Om in spoedgevallen hulp te kunnen bieden moeten de 
noodzakelijke medicatie en apparatuur zoals endotracheale tube en een 
beademingsapparaat onmiddellijk voorhanden zijn. 
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Normaal weefsel dat grenst aan het bestraalde kankerweefsel kan beschadigd raken (bijv. 
disfunctie van de gonaden bij patiënten met bekkenmetastasen). 
Bij patiënten die chemotherapie ondergaan kan additieve toxiciteit optreden (bijv. 
longfibrose, hypergonadotropische hypogonadisme). 
 
Individuele baten/risico bepaling: 
Voor iedere patiënt moet de blootstelling aan ioniserende straling vanuit een oogpunt van 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 therapeutische resultaat. 
 
Pediatrische patiënten 
Kinderen behandeld met [131I] jobenguaan lopen het risico op het ontwikkelen van 
onomkeerbare schildklierfunctie verlies, groeivertraging en hypergonadotropisch 
hypogonadisme. Het is daarom aanbevolen dat er tijdens de follow-up speciale aandacht 
wordt besteed aan hun endocriene-status. 
 
Dit product bevat benzylalcohol (10 mg/ml). Benzylalcohol kan toxische en anafylactoïde 
reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruik bij te vroeg 
geboren kinderen en pasgeborenen is gecontraïndiceerd (zie rubriek 4.3). 
 
Nier- of leverinsufficiëntie 
Er moet zorgvuldig worden overwogen hoeveel activiteit moet worden toegediend, 
aangezien er bij deze patiënten een verhoogde blootstelling aan straling mogelijk is. 
 
Voorbereiding van de patiënt 
De toediening van geneesmiddelen die mogelijk interferen met de opname en retentie van 
[131I]jobenguaan dient voor de behandeling te worden gestaakt (zie rubriek 4.5).  
 
Verscheidene geneesmiddelen die ter behandeling van hoge bloeddruk en in de psychiatrie 
worden toegepast, gaan met [131I]jobenguaan een interactie aan. Gelijktijdige toepassing 
kan daarom de opname en retentie van [131I]jobenguaan storen en daardoor de aan zowel 
normaal weefsel als tumorweefsel afgegeven stralingsdosis beïnvloeden. De toediening van 
die geneesmiddelen dient voor de behandeling te worden gestaakt (in de regel gedurende 
vier biologische halveringstijden). 
 
Met schildklierblokkade moet  24-28 uur voor de toediening van [131I]jobenguaan worden 
begonnen en ze worden minstens vijf dagen voortgezet. Blokkade door kaliumperchloraat 
wordt door toediening van circa 400 mg/dag bereikt. Blokkade door kaliumjodide, 
kaliumjodaat of Lugoloplossing moet met een equivalent van 100 mg jodium/dag worden 
uitgevoerd. 
 
De patiënt dient vóór de aanvang van het onderzoek voldoende gehydrateerd te zijn en 

aangespoord te worden om zo veel mogelijk de blaas te ledigen gedurende de eerste 

uren na het onderzoek om de straling te verminderen.  
 
Therapie met [131I]jobenguaan dient uitsluitend te worden overwogen bij die patiënten bij 
wie transplantatie van autoloog beenmerg (dat weinig of geen tumorcellen bevat) mogelijk 
is. De toxische effecten op beenmerg (trombocytopenie) moeten nauwlettend en frequent in 
het oog worden gehouden. 
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Het bloedbeeld moet de eerste week om de twee dagen worden gecontroleerd en in de 
maand na de laatste toediening eenmaal per week. 
 
Het is raadzaam maar niet perse noodzakelijk om na ongeveer één week een scintigram van 
het hele lichaam uit te voeren teneinde de biodistributie van het middel te bestuderen en de 
opneming in tumorhaarden te kwantificeren. 
 
Herhaalde behandelingen met tussenpozen van 6-8 maanden kunnen worden overwogen. 
Cumulatieve doses tot 29,6 GBq zijn vermeld; beenmergtoxiciteit is de beperkende factor. 
 
De opname van jobenguaan in chromaffien granulaat kan, hoewel zelden, snelle secretie 
van noradrenaline veroorzaken wat een voorbijgaande hypertensieve crisis kan induceren. 
Dit vereist continue controle van de patiënt tijdens de toediening. Controle van zowel ECG 
als bloeddruk tijdens de toediening zou bij sommige patiënten geïndiceerd kunnen zijn.  
Voorafgaand aan de toediening dient ervoor te worden gezorgd dat spoedbehandelingen 
met antihypertensiva voor het hart onmiddellijk beschikbaar zijn. [131I]jobenguaan moet 
langzaam worden toegediend. 
 
Bij patiënten bij wie de diagnostische evaluatie een diffuse opname van [131I]jobenguaan in 
het beenmerg laat zien, kan na toediening van een therapeutische dosis suppressie van het 
beenmerg optreden. 
 
Wanneer therapeutische toediening voor feochromocytoom wordt voorgenomen, dient 
aandacht te worden besteed aan eventuele interferentie tussen de medicatie ter bestrijding 
van de hypertensie en de opname van [131I]jobenguaan (zie rubriek 4.5). Onverenigbare 
medicatie dient minstens veertien dagen voor de voorgenomen therapeutische toediening te 
worden gestaakt. Zo nodig kan in plaats ervan propranolol worden gebruikt. 
 
De doseringen voor patiënten die voordien een behandeling met cytostatica hebben 
ondergaan (zoals cisplatineverbindingen) met als gevolg een verminderde nierfunctie, 
moeten misschien dienovereenkomstig worden aangepast. 
 
Vrouwen die [131I]jobenguaan toegediend hebben gekregen dienen te worden geadviseerd 
om niet zwanger te raken binnen een periode van minimaal 6-12 maanden na de 
toediening. 
 
Specifieke waarschuwingen 
Dit geneesmiddel bevat: 
 Benzylalcohol: 10 mg/ml, zie hierboven  
 3,54 mg natrium per ml. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten die 

een natriumbeperkt dieet hebben. 
 
Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gevaren voor de omgeving zijn beschreven in 
rubriek 6.6. 
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4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Van onderstaande geneesmiddelen is bekend of kan worden verwacht dat ze de opname 
van jobenguaan in tumoren van de neuraallijst vertragen of verminderen. Er kan interactie 
optreden met andere geneesmiddelen, maar er zijn geen formele studies gedaan. 
 
 Van Nifedipine (een calciuminstroomblokkeerder) is vermeld dat het de retentie 

van jobenguaan verlengt. 
 
Een verminderde opname werd gezien bij behandeling met: 
 Antihypertensiva zoals reserpine, labetalol, calciuminstroomblokkeerders 

(diltiazem, nifedipine, verapamil).  
 Sympathicomimetica (voorkomend in neusdecongestiva, zoals fenylefrine, efedrine 

en fenylpropanolamine). 
 Cocaïne. 
 Tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline en zijn derivaten, imipramine en zijn 

derivaten, doxepine, amoxepine en loxapine. 
 
Van onderstaande geneesmiddelen wordt verwacht dat ze de opname van jobenguaan 
zullen remmen, hoewel een definitief bewijs ontbreekt: 
 Antihypertensiva die werken door blokkade van adrenerge neuronen (bethanidine, 

debrisoquine, bretylium en guanethidine) 
 Antidepressiva zoals maprotiline en trazolon. 
 
De toediening van deze middelen moet voor de behandeling worden gestaakt (in de regel 
gedurende vier biologische halveringstijden). 
 
Anti-emetica: 
Bijzondere zorg moet worden besteed aan de keuze van anti-emetica, die vaak worden 
gegeven ter onderdrukking van de misselijkheid waarmee de toediening van jobenguaan in 
therapeutische hoeveelheden in het algemeen gepaard gaat. Anti-emetica die 
dopamine/serotonine antagonisten zijn, in concentraties die in de klinische praktijk 
toepassing vinden, verstoren de opname van jobenguaan niet. 
 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
[131I]jobenugaan is gecontraindiceerd tijdens zwangerschap of het vermoeden op 
zwangerschap of wanneer zwangerschap niet is uitgesloten (zie rubriek 4.3). 
 
Wanneer het nodig is radioactieve geneesmiddelen aan een vrouw in de vruchtbare leeftijd 
toe te dienen, dient altijd navraag naar eventuele zwangerschap te worden gedaan. Van 
iedere vrouw die overtijd is, moet worden aangenomen dat ze zwanger is totdat het 
tegendeel is aangetoond. 
 
Vrouwen die [131I]jobenguaan toegediend hebben gekregen dienen te worden geadviseerd 
om niet zwanger te raken binnen een periode van minimaal 6-12 maanden na de 
toediening. 
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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. Vooral in het geval van therapeutische 
toediening van jobenguaan [131I] moet een zogende moeder worden geadviseerd de 
borstvoeding te beëindigen gezien de lange effectieve halveringstijd. 
 

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

4.8 Bijwerkingen 
 
Blootstelling aan ioniserende straling wordt in verband gebracht met het ontstaan van 
kanker en met de kans op het ontstaan van erfelijke afwijkingen.  
De stralingsdosis als gevolg van therapeutische blootstelling kan leiden tot een hogere 
incidentie van kanker en mutaties. In alle gevallen is het noodzakelijk te waarborgen dat de 
risico's van de straling kleiner zijn dan de ziekte zelf. 
 
De frequenties van de bijwerkingen zijn als volgt gedefinieerd: 
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) en niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
Infecties en parasitaire aandoeningen 
Niet bekend: Toegenomen vatbaarheid voor infecties. 
 
Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecifieerd (inclusief cysten en poliepen) 
Niet bekend: Leukemie, kwaadaardige secundaire kankers. 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Niet bekend: Onderdrukking van het beenmerg, anemie, trombocytopenie, neutropenie. 
 
Bloedvataandoeningen 
Vaak: Hypertensie, waaronder acute episoden van hypertensieve crisis (waargenomen 
bij het therapeutisch gebruik van [131I]jobenguaan). 
 
Endocriene aandoeningen 
Niet bekend: Hypothyroidisme, mogelijk leidend tot achterstand van de groei bij 
kinderen. Hyperthyroidisme. 
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Zeer vaak: Misselijkheid, braken. 
Niet bekend: Afwijkende functioneren van de speekselklier. 
 
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties 
Niet bekend: Stralingsletsel (waaronder met straling geassocieerde pijn, interstitiële 
longziekte, transiënte sialoadenitis, hypogonadisme, eierstokfalen).. 
 
Het is over het algemeen niet mogelijk onderscheid te maken tussen bijwerkingen als 
gevolg van vroeg optredende radiotoxische effecten, reacties op de toediening van 
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metajodobenzylguanidine en reacties op een infuus met grote hoeveelheden vloeistof bij 
patiënten die reeds uitgebreid met infusen met cytostatica zijn behandeld en daarvoor 
soortgelijke bijwerkingen kregen. 
 
Pediatrische patiënten 
De belangrijkste bijwerkingen bij kinderen zijn (geïsoleerde) trombocytopenie of 
onderdrukking van het beenmerg, temeer als er sprake is van tumorinfiltratie in het 
beenmerg. 
 
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 
 
Het effect van een overdosis jobenguaan is het gevolg van het vrijkomen van adrenaline. 
Dit effect is van korte duur en vereist ondersteunende maatregelen gericht op het verlagen 
van de bloeddruk: direct een injectie met een snel werkende alfa-adrenerge blokkeerder 
(fentolamine) gevolgd door een bètablokkeerder (propranolol). Gezien de renale 
uitscheidingsweg is handhaving van de grootst mogelijke urinestroom noodzakelijk om de 
geabsorbeerde dosis aan een patiënt te beperken. 

 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 
Farmacotherapeutische categorie: therapeutisch radiofarmacon, jood (131I) verbindingen 
ATC code V10XA02 
 
Werkingsmechanisme 
[131I]jobenguaan is een radiogejodeerd aralkylguanidine. Het heeft in zijn structuur de 
guanidinegroep van guanethidine gekoppeld aan een benzylgroep, waar jodium in 
geïntroduceerd is. Evenals guanethidine zijn de aralkylguanidines adrenerge neuronen-
blokkerende middelen. Als gevolg van een functionele overeenkomst tussen adrenerge 
neuronen en de chromaffiene cellen van het bijniermerg is jobenguaan in staat zich bij 
voorkeur in het merg van de bijnieren te nestelen. Daarnaast vindt lokalisatie in het 
myocard plaats. 
 
Farmacodynamische effecten 
Van de verschillende aralkylguanidines heeft metajodobenzylguanidine de voorkeur 
wegens zijn minimale opname in de lever en zijn optimale stabiliteit in vivo, met als gevolg 
de kleinste bereikbare opname van het vrijgekomen jodide in de schildklier. 
Het transport van jobenguaan via de celmembranen van cellen afkomstig van de 
neuraallijst is een actief proces wanneer de concentratie van het middel laag is (zoals in 
diagnostische doses). Het mechanisme van opneming kan door de opneming van remmers, 
zoals cocaïne en desmethylimipramine, worden geremd. Wanneer het middel in hogere 
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concentraties (bijvoorbeeld in therapeutische doseringen) wordt toegediend, worden ook 
passieve diffusieprocessen belangrijk. De eventuele klinische implicaties voor dosimetrie 
zijn onduidelijk. 
 
Vervolgens vervoert een actief mechanisme ten minste een deel van het intracellulaire 
jobenguaan naar de stapelgranula binnen de cellen. 
 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Distributie 
Het distributiepatroon van jobenguaan vertoont een snelle eerste opname in de lever (33% 
van de toegediende dosis) en veel minder in de longen (3%), het myocard(0,8%), de milt 
(0,6%) en de speekselklieren (0,4%). Opname in normale bijnieren (bijniermerg) is zo 
gering dat die met [131I]jobenguaan niet zichtbaar kunnen worden gemaakt. 
Hyperplastische bijnieren vertonen een sterke opname. 
 
Eliminatie 
Jobenguaan wordt grotendeels onveranderd door de nieren uitgescheiden. 70-90% van de 
toegediende doses wordt binnen vier dagen in de urine teruggevonden. De volgende 
metabole afbraakproducten werden in de urine teruggevonden: 131I-jodide, 131I-
metajodohippuurzuur, 131I-hydroxyjodobenzylguanidine en 131I-metajodobenzoëzuur. Deze 
stoffen zijn voor ongeveer 5-15% van de toegediende dosis verantwoordelijk. 
 
Nier- of leverinsufficiëntie 
De farmacokinetiek bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie is niet gekarakteriseerd. 
 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Voor honden vormt 20 mg/kg een letale dosis. Lagere doseringen (14 mg/kg) veroorzaken 
voorbijgaande klinische symptomen van een toxisch effect. Herhaalde intraveneuze 
toediening van 20-40 mg/kg aan ratten veroorzaakt verschijnselen van ernstige klinische 
toxiciteit. Herhaalde intraveneuze toediening van 5-20 mg/kg heeft wel gevolgen, zoals 
ademnood, maar de effecten op lange termijn omvatten slechts een geringe 
gewichtstoename van lever en hart. Herhaalde toediening aan honden van 2,5-10 mg/kg 
had wel klinische gevolgen, waaronder verhoogde bloeddruk en afwijkingen van de 
hartfrequentie en van de voortplanting van de hartslag, maar alle symptomen waren van 
voorbijgaande aard. 
 
De veiligheidsmarge tussen toegediende hoeveelheden jobenguaan (met name in 
Therapeutische doses) en de concentratie waarbij zich ongewenste bijwerkingen kunnen 
voordoen, is niet erg breed, daarom moeten de patiënten nauwlettend worden bewaakt 
tijdens en ten minste enkele uren na het infuus of de injectie met het middel. 
 
In de gebruikte proefopstellingen kon geen mutageen effect worden aangetoond. 
Onderzoek naar de carcinogene effecten van jobenguaan is niet gepubliceerd. 
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6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Natriumchloride 
Benzylalcohol 
Water voor Injecties 
 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
In verband met het ontbreken van onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit 
geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden. 
 

6.3 Houdbaarheid 
 
Dit product is tot 2 dagen na de op het etiket vermelde referentiedatum voor de activiteit 
houdbaar. 
Na verdunning dient het middel binnen 2 uur te worden gebruikt. 
 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Dit product moet in donker worden bewaard in droog ijs (vaste kooldioxide) tot ongeveer 
één uur vóór gebruik.  
 
Bewaren in de originele loodverpakking of in vergelijkbare bescherming. 
 
Voor de bewaarcondities na verdunning van het geneesmiddel, zie rubriek 6.3. 
 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Het product is verkrijgbaar in een 10 ml injectieflacon van helder kleurloos glas met een 
butylrubber dop met PTFE-laagje.  
 
Verpakkingsgrootte: 1, 2 of 3 injectieflacons  
Flacons bevatten een activiteit van 0,37 tot 3,7 GBq in stappen van 0,185 GBq. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 

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. 
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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. 
 
Als op enig moment tijdens in de bereiding van dit product de integriteit van deze 
injectieflacon is aangetast mag het niet worden gebruikt. 
 
Dit product zal waarschijnlijk leiden tot een relatief hoge stralingsdosis voor de meeste 
patiënten. De toediening van Meta-iodobenzylguanidine (131I) for therapeutic Use kan 
leiden tot aanzienlijke gevaar voor het milieu. Dit kan van belang zijn voor de directe 
familie van patiënten of het grote publiek. Gepaste voorzorgsmaatregelen in 
overeenstemming met de nationale voorschriften dienen te worden genomen met 
betrekking tot het verwijderen van activiteit, om eventuele besmetting te voorkomen. 
 
Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd in 
overeenstemming met lokale voorschriften. 
 
Instructies voor toediening 
Ongeveer 1 uur vóór toediening dient de flacon metajodobenzylguanidine [131I] in zijn 
loden omhulsel te worden ontdooid door de flacon in water te plaatsen met een temperatuur 
die niet hoger is dan 50°C. Aangeraden wordt de dosis na het ontdooien en kort voor de 
toediening door middel van een intraveneus infuus met 50 ml steriele fysiologische 
zoutoplossing te verdunnen. 
 
 

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

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 57708 
 
 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING / VERLENGING 
VAN DE VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 22 oktober 1996 
Datum van laatste verlenging: 22 oktober 2016 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 6.6 en 9: 30 
december 2016. 
 
 

11. DOSIMETRIE 
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Gegevens ontleend aan ICRP-publikatie nr. 53 (jaargang 18, nr. 1-4, 1987): Radiation dose 
to patients from radiopharmaceuticals. 
 
De stralingsdosis voor specifieke organen, die mogelijk niet het doelorgaan van de therapie 
zijn, kan aanzienlijk worden beïnvloed door pathofysiologische veranderingen, 
teweeggebracht door het ziekteproces. Hiermee moet rekening worden gehouden bij 
gebruikmaking van de volgende informatie. 
 
Met uitzondering van 'uterus' vermeldt de lijst slechts die organen welke bij de berekening 
van het EDE (gehele lichaam) worden gebruikt. Dit zijn de zeven standaardorganen en de 
vijf extra organen met de hoogste geabsorbeerde dosis (gemerkt met een *). 
 
Orgaan Geabsorbeerde dosis 

per eenheid toegediende activiteit (mGy/MBq) 
 Volwassen 15 jaar 10 jaar 5 jaar 1 jaar  
Botoppervlak 
Borst 
Nieren 
Longen 
Gonaden 
  Eierstokken 
  Testes 
Rood merg 
Schildklier 
 
*Bijnieren 
*Blaaswand 
*Lever 
*Speekselklieren 
*Milt 
Uterus  

6.1E-02 
6.9E-02 
1.2E-01 
1.9E-01 
 
6.6E-02 
5.9E-02 
6.7E-02 
5.0E-02 
 
1.7E-01 
5.9E-01 
8.3E-01 
2.3E-01 
4.9E-01 
8.0E-02 

7.2E-02 
6.9E-02 
1.4E-01 
2.8E-01 
 
8.8E-02 
7.0E-02 
8.3E-02 
6.5E-02 
 
2.3E-01 
7.3E-01 
1.1E-00 
2.8E-01 
2.9E-01 
1.0E-01 

1.1E-01 
1.1E-01 
2.1E-01 
3.9E-01 
 
1.4E-01 
1.1E-01 
1.3E-01 
1.1E-01 
 
3.3E-01 
1.1E+00 
1.6E+00 
3.8E-01 
1.1E+00 
1.6E-01 

1.8E-01 
1.8E-01 
3.0E-01 
6.0E-01 
 
2.3E-01 
1.9E-01 
1.9E-01 
1.8E-01 
 
4.5E-01 
1.7E+00 
2.4E+00 
5.1E-01 
1.7E+00 
2.6E-01 

3.6E-01 
3.5E-01 
5.1E-01 
1.2E+00 
 
4.2E-01 
3.6E-01 
3.5E-01 
3.5E-01 
 
6.9E-01 
3.3E+00 
4.6E+00 
7.5E-01 
3.2E+00 
4.8E-01 

Effectief 
dosisequivalent 
(mSv/MBq)  

2.0E-01 2.6E-01 4.0E-01 6.1E-01 1.1E+00 

Bovenstaande gegevens gelden voor normaal farmacokinetisch gedrag. Vooral als de 
nierfunctie gestoord is door een ziekte of door een vorige therapie, zouden het EDE en de 
aan de organen afgegeven stralingsdosis (met name bot, rode merg en longen) flink 
verhoogd kunnen zijn. 
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12. INSTRUCTIES VOOR DE BEREIDING VAN RADIOACTIEVE 
GENEESMIDDELEN 
 
Voor instructies voor over ontdooing van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, 
zie rubriek 6.6. 
 

Radiochemische zuiverheid meting 
De radiochemische zuiverheid van [131I]jobenguaan kan worden bepaald met behulp van 
hogedrukvloeistofchromatografie op een kolom van silicagel (5 µm), 0,25m × 4mm, 
isocratisch geëlueerd met een mengsel van ammoniumnitraat-oplossing (8%): verdun(d) 
ammonia: methanol (1:2:27). 
Piekdetectie gebeurt met behulp van een geschikte radioactiviteitdetector en met ultraviolet 
spectrofotometrie bij 254 nm. Pieken worden bepaald aan de hand van 
standaardoplossingen van natriumjodide (1 mg/ml) en jobenguaansulfaat (0,2 mg/ml). 


