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SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 
 
 

1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
Handelsnaam: Hippuran (I123) Injection 
(Curium Netherlands catalogusnummer: DRN 5376) 
 
 

2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
Natriumjoodhippuraat(

123
I) 37 MBq/ml 

Ortho-joodhippuurzuur   5 mg 
 
 

3 FARMACEUTISCHE VORM 
Oplossing voor injectie 
 
 

4 KLINISCHE GEGEVENS 

4.1 Indicaties 

 Onderzoek naar de nierfunctie: 
 Meting van effectieve nierplasmastroom, de zogenaamde 

"Effective Renal Plasma Flow" (ERPF). 
 Afzonderlijke en regionale nierfunctie (i.e. verdubbelde nieren, 

zogenaamde "duplicated kidneys"). 
 Localiseren van intact nierparenchym. 

 Dynamische nierscintigrafie voor onderzoek naar de perfusie, de 
functie en de urinewegen. 

 
 

4.2 Dosering en wijze van toediening 
Natriumjoodhippuraat(

123
I) wordt intraveneus toegediend. Paraveneuze 

injectie van radioactiviteit kan plaatselijke beschadigingen veroorzaken 
en moet daarom worden vermeden. 

Voor volwassenen worden de volgende activiteiten aanbevolen: 

 Onderzoek van de nierfunctie: 
 Bloedmonster: 2-4 MBq 
 Gedeeltelijk afgeschermde, gehele lichaam teller (zogenaamde 

"whole body counter" naar Oberhausen): 10-20 MBq 

 Dynamische nierscintigrafie voor onderzoek naar perfusie, functie 
en urinewegen: 10-40 MBq 

De aan kinderen toe te dienen activiteit dient slechts een fractie te zijn 
van de dosis voor volwassenen. Het lichaamsoppervlak is de meest 
gebruikelijke factor waarop de aanpassing van de toegediende activiteit 
pro rata wordt gebaseerd, te berekenen volgens de volgende formule:  
 
Activiteit kind (MBq) = Activiteit volwassene (MBq) x lichaamsoppervlak (m

2
) 

1,73 (MBq) 
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In enkele gevallen kan het lichaamsgewicht een beter uitgangspunt 
zijn: 
 
Activiteit kind (MBq) = Activiteit volwassene (MBq) x lichaamsgewicht (kg)  

70 (kg) 

 
  3 kg = 0,1   4 kg = 0,14   6 kg = 0,19   8 kg = 0,23 10 kg = 0,27 

12 kg = 0,32 14 kg = 0,36 16 kg = 0,40 18 kg = 0,44 20 kg = 0,46 

22 kg = 0,50 24 kg = 0,53 26 kg = 0,56 28 kg = 0,58 30 kg = 0,62 

32 kg = 0,65 34 kg = 0,68 36 kg = 0,71 38 kg = 0,73 40 kg = 0,76 

42 kg = 0,78 44 kg = 0,80 46 kg = 0,82 48 kg = 0,85 50 kg = 0,88 

52-54 kg = 0,90 56-58 kg = 0,92 60-62 kg = 0,96 64-66 kg = 0,98 68 kg = 0,99 

 
Bij zeer jonge kinderen (tot 1 jaar) is een minimale activiteit van 5-10 
MBq noodzakelijk voor scintigrafie-onderzoeken om beelden van 
voldoende kwaliteit te verkrijgen. 
 
 

4.3 Contra-indicaties 
Er zijn geen contra-indicaties bekend. 
 

4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik 
Dit radiofarmacon mag uitsluitend toegepast worden door bevoegd 
personeel met een nationale bevoegdheid voor het gebruik van en de 
behandeling met radionucliden. De patiënt dient van tevoren 
gehydrateerd te worden en na het scintigrafisch onderzoek veel te 
drinken en te urineren, om de stralingsdosis op de blaas te beperken. 
Het al dan niet toedienen van het product aan patiënten die gevoelig 
zijn voor jodiumderivaten dient nauwkeurig te worden afgewogen. 
Natriumjoodhippuraat(

123
I)-preparaten mogen niet met andere 

farmaceutische producten of componenten worden gemengd, of 
tezamen daarmee worden toegediend, zie 6.2: “Gevallen van 
Onverenigbaarheid”. 
 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van 

interactie 
Geneesmiddelen die direct invloed hebben doordat ze de 
nierextractiefractie van natriumjoodhippuraat(

123
I) verlagen, zoals 

probenecide, kunnen de effectieve nierplasmastroom (ERPF) verlagen 
zonder enige variatie in de werkelijke nierplasmastroom te 
veroorzaken. Geneesmiddelen die de nierhemodynamica wijzigen 
(dopamine, furosemide, cyclosporine, ACE-remmers bij renovasculaire 
hypertensie) kunnen ook de basisextractiefractie van 
natriumjoodhippuraat(

123
I) veranderen door een variabele fractie van de 

nierplasmastroom van de corticale naar de medullaire aderen te 
herverdelen. Geneesmiddelen die tubulopathieën veroorzaken, hetzij 
van voorbijgaande aard (gejodeerde contraststoffen), hetzij van 
langdurige aard (cyclosporine, cisplatina) kunnen de extractie fractie 
verlagen (los van proportionele vermindering van de glomerulaire 
snelheid). 
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4.6 Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding 
Indien het noodzakelijk is radiofarmaca toe te dienen aan vruchtbare 
vrouwen, dient te allen tijde informatie over eventuele zwangerschap te 
worden ingewonnen. Indien een vrouw een menstruatie heeft 
overgeslagen dient men ervan uit te gaan dat zij zwanger is, tot het 
tegendeel is bewezen. Indien onzekerheid bestaat, is het van belang 
de blootstelling aan straling te beperken tot de minimale hoeveelheid 
nodig om de gewenste klinische informatie te verkrijgen. Alternatieve 
technieken zonder ioniserende straling moeten in overweging worden 
genomen. Behandelingen met radiofarmaca die worden uitgevoerd op 
zwangere vrouwen veroorzaken tevens stralingsdoses op de foetus. 
Tijdens de zwangerschap mogen alleen zeer dringend noodzakelijke 
onderzoeken worden uitgevoerd, waarbij het te verwachten voordeel 
groter is dan het risico dat moeder en foetus lopen. 

Alvorens radiofarmaca toe te dienen aan een vrouw die borstvoeding 
geeft, dient te worden overwogen of het onderzoek niet redelijkerwijs 
kan worden uitgesteld tot de vrouw met borstvoeding is gestopt, en of 
de keuze voor een radiofarmaceutisch middel wel de meest geschikte 
is in verband met de afscheiding van radioactiviteit in moedermelk. 
Indien toediening noodzakelijk wordt geacht, dient de borstvoeding 
tenminste 12 uren te worden onderbroken en de afgekolfde melk moet 
worden weggegooid. Gewoonlijk adviseert men de borstvoeding pas 
voort te zetten als het peil in de melk geen stralingsdosis groter dan 
1 mSv bij het kind veroorzaakt. 
 

4.7 Beïnvloeding van rijvaardigheid en vermogen om machines te 

gebruiken 
Na toediening van dit diagnostisch middel zijn geen gevolgen te 
verwachten. 
 

4.8 Bijwerkingen 
Milde reacties, zoals voorbijgaande hypotensie, zweten en 
misselijkheid, en in enkele gevallen ernstige anafylactische reacties 
zijn gemeld na intraveneuze injectie van gejodeerd jood-hippuraat. 
Voor elke patiënt dient blootstelling aan ioniserende straling op basis 
van het te verwachten voordeel gerechtvaardigd te zijn. De 
toegediende activiteit dient zodanig te zijn dat de veroorzaakte 
stralingsdosis zo laag is als redelijkerwijs haalbaar, rekening houdend 
met de behoefte aan gewenste diagnostische of therapeutische 
resultaten. Blootstelling aan ioniserende straling wordt in verband 
gebracht met het ontstaan van kanker en met de kans op het ontstaan 
van erfelijke afwijkingen. Uit recent bewijsmateriaal van diagnostisch 
nucleair geneeskundig onderzoek komt echter naar voren dat die 
bijwerkingen zich, gezien de lage stralingsdosis die gebruikt wordt, 
weinig frequent zullen voordoen. Voor de meeste diagnostische 
onderzoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van radiofarmaca is de 
gegeven stralingsdosis (effectieve dosis/EDE) minder dan 20 mSv. 
Hogere doses kunnen in sommige klinische omstandigheden 
gerechtvaardigd zijn. 
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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 
Als onbedoeld een te grote hoeveelheid radioactiviteit is toegediend, 
kan de door de patiënt opgenomen dosis beperkt worden door diurese 
op te wekken, alsmede door de blaas frequent te legen. 
 
 

5 FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
Bij de chemische concentraties en activiteiten die voor diagnostische 
procedures worden gebruikt, lijkt natriumjoodhippuraat(

123
I) geen 

farmacodynamische effecten te hebben. 
 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
Na intraveneuze injectie wordt natriumjoodhippuraat snel verdeeld in 
de extracellulaire vloeistof en uitgescheiden door het renale systeem, 
voornamelijk in ongemetaboliseerde vorm. Eiwitbindende complexen 
zijn labiel en dissociëren snel. Ongeveer 30% van het 
natriumjoodhippuraat wordt zwak gebonden aan rode bloedcellen. 
Natriumjoodhippuraat wordt zowel uitgescheiden door glomerulaire 
filtratie (20%) en tubulaire secretie (80%) en wordt niet opnieuw 
opgenomen. 

Maximale opname door de nieren vindt gewoonlijk binnen 2-5 minuten 
na intraveneuze injectie plaats, afhankelijk van de hydratatietoestand, 
de mate van nierbeschadiging, de aard van de nierziekte en de 
medicatie. Bij normale nierfunctie en hydratatie wordt 70% van een 
enkelvoudige dosis binnen 30 minuten uitgescheiden in de urine en is 
de hepatobiliaire uitscheiding minder dan 0,4%. In gevallen van 
ernstige nierafwijking kan de hepatobiliaire uitscheiding oplopen tot 5
%. De totale lichaamsretentie wordt beschreven door een 
mono-exponentiële functie met een halveringstijd van 25 minuten en 
nierpassagetijd van 2,5-5,0 minuten. Bij abnormale nierfunctie kan de 
nierpassagetijd met enkele uren of mogelijk zelfs dagen toenemen. 
Natriumjoodhippuraat(

123
I) passeert de placenta en wordt 

uitgescheiden in de moedermelk. Eventueel vrijkomend vrij jodium zal 
een langere retentiehalveringstijd hebben. 
 

5.3 Gegevens uit preklinisch veiligheidsonderzoek 
Studies naar acute toxiciteit zijn uitgevoerd op muizen, ratten en 
konijnen. Na enkelvoudige intraveneuze injectie van 
50 mg natriumjoodhippuraat per kg lichaamsgewicht (ratten 25 mg/kg) 

http://www.lareb.nl/
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zijn geen bijwerkingen of groeistoornissen waargenomen gedurende 
3 weken observatie. Konijnen hebben na intraveneuze doses van 2-2,5 
mg/kg lichaamsgewicht ook geen veranderingen getoond gedurende 4 
weken observatie. 

Voorts zijn in histologische studies van hart, lever en nieren geen 
effecten gevonden. De LD50 van joodhippuraat voor muizen was 3,8 g/
kg lichaamsgewicht en 4,0 g/kg lichaamsgewicht voor ratten. 
Natriumjoodhippuraat(

123
I) is niet bedoeld voor regelmatige of continue 

toediening. Er zijn geen studies gedaan naar reproductieve toxiciteit of 
mutageen of carcinogeen vermogen. 
 

5.4 Stralingsdosimetrie 
Fysische eigenschappen van de nuclide 
(
123

I)Jodium is een cyclotron product dat vervalt tot stabiel (
123

Te)
Tellurium onder emissie van zuivere gammastraling met energieën van 
159 keV (83,4%), 440 keV (0,4%) en 529 keV (1,4%) en een 
halveringstijd van 13,2 uur.  De dosimetrie-gegevens zijn 
overgenomen van ICRP-publicatie 53. 
 
Normale nierfunctie 
Geabsorbeerde dosis per toegediende eenheid activiteit (mGy/MBq) 
 

Orgaan Volwassene 15 jaar 10 jaar 5 jaar 1 jaar 

Bijnieren 9,2E-04 1,1E-03 1,8E-03 2,9E-03 5,8E-03 
*Blaaswand 2,0E-01 2,5E-01 3,7E-01 5,5E-01 1,0E+00 
Botoppervlakte 1,3E-03 1,6E-03 2,5E-03 3,9E-03 8,0E-03 
Borst 4,4E-04 4,4E-04 7,0E-04 1,2E-03 2,5E-03 
Maagdarmkanaal 
Maagwand 7,9E-04 9,7E-04 1,8E-03 3,0E-03 5,7E-03 
*Dunne darm 3,2E-03 3,9E-03 6,5E-03 1,1E-02 1,9E-02 
*Wand bovenste deel dikke darm 
 2,5E-03 3,2E-03 5,3E-03 8,9E-03 1,6E-02 
*Wand onderste deel dikke darm 
 7,5E-03 9,8E-03 1,5E-02 2,2E-02 3,9E-02 
*Nieren 6,4E-03 7,9E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,9E-02 
Lever 7,2E-04 9,0E-04 1,6E-03 2,7E-03 5,2E-03 
Longen 4,8E-04 6,2E-04 9,8E-04 1,6E-03 3,2E-03 
Ovaria 7,3E-03 9,0E-03 1,4E-02 2,1E-02 3,6E-02 
Pancreas 8,9E-04 1,0E-03 1,9E-03 3,1E-03 6,1E-03 

Rode merg 2,5E-03 3,0E-03 4,3E-03 5,8E-03 8,7E-03 
Milt 8,2E-04 1,0E-03 1,7E-03 2,8E-03 5,5E-03 
Testes 4,6E-03 7,1E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,4E-02 
Schildklier 3,7E-04 5,6E-04 9,1E-04 1,5E-03 2,9E-03 
Uterus 1,7E-02 2,1E-02 3,5E-02 5,3E-02 9,2E-02 

Andere weefsels 2,2E-03 2,6E-03 4,0E-03 6,3E-03 1,1E-02 

Effectieve dosisequivalent (mSv/MBq) 
 1,5E-02 1,9E-02 2,8E-02 4,3E-02 7,8E-02 

 
Het karakteristieke effectieve dosisequivalent, voortvloeiend uit een 
toegediende activiteit van 40 MBq, is 0,6 mSv. De blaaswand draagt bij 
aan 80% van het effectieve dosisequivalent. 
 



1 5 - A P P - 5 3 7 6 - N e t h e r l a n d s - S P C - 1 5 0 5 2 0 1 9 _ t c ;    6  

Onzuiverheden 
Ongewenste onzuiverheden aan radionuclide [(

124
I)Jodium, (

125
I)

Jodium] kunnen voorkomen bij sommige methoden van bereiding van 
(
123

I)Jodium, wat leidt tot een toename van de stralingsblootstelling. 
Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het schatten van de 
geabsorbeerde dosis. [Volgens de monografie van de Europese 
Farmacopee van natriumjoodhippuraat(

123
I) dient niet meer dan 0,3% 

van de totale radioactiviteit afkomstig te zijn van andere radionucliden 
dan (

123
I)Jodium.] 

 
Effectieve dosisequivalent (mSv/MBq van de onzuiverheid) 
 
 
 

 Volwassene 15 jaar 10 jaar 5 jaar 1 jaar 

124
I (4,18 d) 9,4E-02 1,2E-01 1,7E-01 2,7E-01 4,9E-01 

125
I (60,14 d) 1,0E-02 1,3E-02 2,0E-02 3,1E-02 6,0E-02 

 
 
Abnormale nierfunctie 
Geabsorbeerde dosis per toegediende eenheid activiteit (mGy/MBq) 
 

Orgaan Volwassene 15 jaar 10 jaar 5 jaar 1 jaar 

Bijnieren 5,3E-03 6,5E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,9E-02 
*Blaaswand 1,1E-01 1,4E-01 2,0E-01 3,0E-01 5,5E-01 
Botoppervlakte 5,1E-03 6,2E-03 9,7E-03 1,5E-02 3,0E-02 
Borst 3,4E-03 3,4E-03 5,0E-03 8,1E-03 1,6E-02 
Maagdarmkanaal 
Maagwand 4,4E-03 5,5E-03 8,8E-03 1,3E-02 2,4E-02 
*Dunne darm 6,0E-03 7,3E-03 1,2E-02 1,8E-02 3,3E-02 
Wand bovenste deel dikke darm 
 5,6E-03 6,9E-03 1,1E-02 1,7E-02 3,1E-02 
*Wand onderste deel dikke darm 
 7,8E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,3E-02 4,2E-02 
 
*Nieren 2,7E-02 3,2E-02 4,5E-02 6,5E-02 1,1E-01 
*Lever 5,9E-03 7,6E-03 1,1E-02 1,6E-02 3,0E-02 
Longen 3,8E-03 4,8E-03 7,3E-03 1,2E-02 2,2E-02 
Ovaria 7,9E-03 9,8E-03 1,5E-02 2,4E-02 4,2E-02 
Pancreas 5,1E-03 6,3E-03 9,9E-03 1,5E-02 2,8E-02 

Rode merg 6,4E-03 7,8E-03 1,2E-02 1,7E-02 3,0E-02 
Milt 4,9E-03 5,9E-03 9,3E-03 1,5E-02 2,6E-02 
Testes 5,3E-03 7,4E-03 1,3E-02 2,1E-02 4,4E-02 
Schildklier 3,0E-03 4,5E-03 7,4E-03 1,2E-02 2,2E-02 
Uterus 1,3E-02 1,6E-02 2,7E-02 4,1E-02 7,2E-02 

Andere weefsels 4,5E-03 5,3E-03 8,3E-03 1,3E-02 2,4E-02 

Effectieve dosisequivalent (mSv/MBq) 
 1,3E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,7E-02 6,7E-02 

 
Het karakteristieke effectieve dosisequivalent, voortvloeiend uit een 
toegediende activiteit van 40 MBq, is 0,52 mSv. De blaaswand draagt 
bij aan 50,8% van het effectieve dosisequivalent. 
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Eenzijdige nierblokkade 
Geabsorbeerde dosis per toegediende eenheid activiteit (mGy/MBq) 
 

Orgaan Volwassene 15 jaar 10 jaar 5 jaar 1 jaar 

Bijnieren 4,0E-02 4,4E-02 7,0E-02 1,1E-01 2,0E-01 
*Blaaswand 1,1E-01 1,3E-01 2,0E-01 3,0E-01 5,4E-01 
Botoppervlakte 5,0E-03 6,7E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,9E-02 
Borst 1,2E-03 1,2E-03 2,7E-03 4,2E-03 7,7E-03 
Maagdarmkanaal 
Maagwand 1,1E-02 1,1E-02 1,9E-02 2,5E-02 3,5E-02 
*Dunne darm 1,0E-02 1,3E-02 2,1E-02 3,1E-02 5,4E-02 
Wand bovenste deel dikke darm 
 9,7E-03 1,2E-02 1,8E-02 2,8E-02 4,5E-02 
*Wand onderste deel dikke darm 
 6,2E-03 8,0E-03 1,3E-02 2,1E-02 3,4E-02 
*Nieren 7,8E-01 9,4E-01 1,3E+00 1,9E+00 3,3E+00 
*Lever 1,2E-02 1,5E-02 2,4E-02 3,4E-02 5,3E-02 
Longen 2,7E-03 4,1E-03 6,5E-03 1,1E-02 2,1E-02 
Ovaria 7,1E-03 8,5E-03 1,4E-02 2,3E-02 4,1E-02 
Pancreas 2,0E-02 2,4E-02 3,8E-02 5,5E-02 8,9E-02 

Rode merg 1,3E-02 1,5E-02 2,2E-02 3,0E-02 4,3E-02 
Milt 3,1E-02 3,9E-02 6,1E-02 9,1E-02 1,4E-01 
Testes 2,8E-03 4,0E-03 7,8E-03 1,3E-02 2,7E-02 
Schildklier 3,6E-04 5,4E-04 1,0E-03 2,1E-03 3,8E-03 
Uterus 1,2E-02 1,4E-02 2,4E-02 3,8E-02 6,5E-02 

Andere weefsels 5,8E-03 6,9E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,8E-02 

Effectieve dosisequivalent (mSv/MBq) 
 6,2E-02 7,5E-02 1,1E-01 1,6E-01 2,7E-01 

 
Het karakteristieke effectieve dosisequivalent, voortvloeiend uit een 
toegediende activiteit van 40 MBq, is 2,48 mSv. 
 
 

6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen 
Hippuran (I123) Injection is een waterige oplossing die water voor 
injecties, citroenzuur, natriumcitraat, kopersulfaat, natriumsulfaat en  
natriumhydroxide bevat. De pH van het product is 3,5-4,5. 
 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
Om de stabiliteit te waarborgen mogen Natriumjoodhippuraat(

123
I)-

preparaten niet met andere farmaceutische producten of componenten 
worden gemengd, of tezamen daarmee worden toegediend. 
 

6.3 Houdbaarheid 
Hippuran (I123) Injection is houdbaar tot 20 uur na het 
activiteitsreferentietijdstip. Activiteitsreferentietijdstip en einde van de 
houdbaarheidstermijn zijn vermeld op het etiket op de verpakking, op 
het etiket op de loodbescherming en op de verzendpapieren die bij elke 
verzending horen. 
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6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag 
Indien het product niet direct na aankomst gebruikt wordt, dient het 

vóór gebruik bij een temperatuur van 15-25 C te worden opgeslagen. 
Opslag dient plaats te vinden volgens de nationale voorschriften voor 
radioactieve stoffen. 
 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
10 ml glazen injectieflacon (type 1 Ph.Eur.), afgesloten door een 
bromobutyl rubber stopper, gefelst met een aluminium felskap. 
Hippuran (I123) Injection wordt geleverd in de volgende 
activiteitshoeveelheden bij activiteitsreferentietijdstip:  
  18,5 MBq (0.5 mCi) in   0,5 ml 
  37 MBq (1 mCi)  in   1 ml 
  74 MBq (2 mCi) in   2 ml 
185 MBq (5 mCi) in   5 ml 
370 MBq (10 mCi) in 10 ml 
 

6.6 Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructies 
Het product is gebruiksklaar. De toediening van radiofarmaca brengt 
een risico voor andere personen met zich mee door externe straling of 
besmetting als gevolg van gemorste urine, braaksel, en dergelijke. 
Daarom moeten maatregelen volgens de nationale voorschriften ter 
bescherming tegen straling genomen worden. Afval dient te worden 
afgevoerd volgens de nationale voorschriften voor radioactieve stoffen.  
 

6.7 Naam en permanent adres of officiële vestigingsplaats van de 

houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Curium Netherlands B.V. 
Westerduinweg 3 
1755 LE Petten 
Nederland 
Tel 0224 567 890 
Fax 0224 567 008 
 
 

7 NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 

BRENGEN 
RVG 57740 
 
 

8 DATUM GOEDKEURING/REVISIE VAN DE SAMENVATTING 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 30 november 1999 
Datum van hernieuwing van de verlenging: 29 juni 2015 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 1 en 6.7: 15 mei 
2019 


