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Dysport® is een spierverslappend middel dat bestaat uit een complex van Clostridium botulinum type A- 
toxine (botulinetoxine A) en hemagglutinine.

Inhoud van de flacon

Dysport® wordt geleverd in de vorm van een wit, gevriesdroogd poeder dat na toevoeging van NaCl 
een oplossing voor injectie wordt. Dysport® wordt geleverd in flacons die 300 of 500 eenheden van 
het Abobotulinetoxine A bevatten (zie de afbeelding hieronder). Het is van belang op te merken dat de 
eenheden Dysport® niet uitwisselbaar zijn met de eenheden van andere botulinetoxine A-preparaten.6

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Potentie van Dysport®

De potentie van Dysport® wordt gemeten via een cellbased assay. De methode waarmee de potentie 
van Dysport® wordt gemeten is uniek en de uitkomsten ervan zijn dan ook niet uitwisselbaar met de 
potentiebepalingen van andere botulinetoxine A-producten.13
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Elke flacon Dysport® bevat de volgende hulpstoffen:6,7

1. Humaan serumalbumine (HSA)

Dysport® bevat 125 μg HSA, dat fungeert als stabiliserende stof die de stabiliteit en 
de houdbaarheid van het toxine verbetert, eiwitaggregatie voorkomt, oppervlakte-
absorptie voorkomt en het verlies van potentie tijdens het vriesdrogen tegengaat.6,8,9 
HSA is bereid uit humaan plasma en kan daardoor ongeschikt zijn voor gebruik bij 
patiënten die Jehovah’s Getuigen zijn.10 Dankzij de effectieve screening van donoren 
en het productieproces is er slechts een uiterst gering risico dat door toediening 
van HSA virale ziekten worden overgebracht. Het theoretische risico voor het 
overbrengen van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob (CJZ) wordt eveneens als uiterst 
gering beschouwd. Er is nog nooit een geval beschreven van overdracht van virale 
ziekten of CJZ door HSA.11

2. Lactose-monohydraat

Dysport® bevat 2,5 mg lactose-monohydraat dat fungeert als vulstof.6 Patiënten 
met lactose-intolerantie moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Dysport®. De 
hoeveelheid lactose in elke flacon is veel minder dan de 12 g waarvan wordt 
gesteld dat deze hoeveelheid symptomen kan veroorzaken bij een patiënt met 
lactose-intolerantie.32 



FARMACOLOGIE

Werkingsmechanisme

Dysport® is een spierverslappend middel dat voorkomt dat acetylcholine vrijkomt uit de blaasjes in de 
synapsen van de presynaptische membraan van de neuromusculaire overgang (NMO) in de spier. Deze 
chemodenervatie remt de werking van de NMO, waardoor de functie van de spier tijdelijk geremd is.13
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1.  Binding  Snelle en hechte binding van de zware keten van het botulinetoxie A aan de 
presynaptische membraan7,8

2. Internalisatie Botulinetoxine A wordt via endocytose opgenomen in het zenuwuiteinde7,8

3. Translocatie Translocatie van de actieve lichte keten van botulinetoxine A naar het cytosol7,8

4. Splitsing  De lichte keten van het botulinetoxine splitst een aantal eiwitten af van het 
25 KDa synaptosomaal gebonden eiwit (SNAP-25) waardoor vrijgifte van 
acetylcholineblaasjes wordt voorkomen. Hiermee remt Dysport® de perifere 
cholinerge prikkeloverdracht.7,8

Werkingsduur: begin, duur en herbehandeling

Begin van de werking

Na het inspuiten van Dysport® worden de effecten van het toxine twee tot drie dagen later merkbaar 
voor de patiënt, het maximale klinische effect wordt gewoonlijk bereikt na één tot twee weken, 
afhankelijk van de indicatie voor de behandeling.6,7,14

Duur van de werking 

De effecten van botulinetoxine A zijn tijdelijk en de prikkeloverdracht begint weer geleidelijk als de NMO 
zich herstelt. De duur van het effect is afhankelijk van de snelheid waarmee het toxine wordt afgebroken, de 
ontwikkeling van nieuwe zenuwuitlopers, de mate waarin niet-aangedane zenuwuiteinden worden gebruikt, 
het herstel van de aangedane zenuwuiteinden en de gebruikte dosis.15 Het effect van Dysport® is afhankelijk 
van de behandeling waarvoor Dysport® gegeven wordt. De behandeling met Dysport® dient te worden 
herhaald indien het effect van een vorige injectie is uitgewerkt.6

  Bij de behandeling van kinderen met equinusvoet vervorming: tussen de 16 en 22 weken, bij sommige 
patiënten hield de respons langer aan.5,6,16

  Spasticiteit van de arm na een CVA: tussen de 12 en 16 weken, bij sommige patiënten hield de respons 
aan tot 20 weken.1,2,6

  Blefarospasmen/ hemifacialisspamen: 12 weken.3,6

  Cervicale Dystonie: 16 weken.4,6

 Hyperhidrose: ongeveer 48 weken.6,23

Tijd tot herbehandeling

Het wordt niet aanbevolen Dysport® vaker dan eenmaal per 12 weken te injecteren.10

Tijdens onderzoek van spasticiteit van de bovenste ledematen bij volwassenen is waargenomen dat 
het klinische effect van Dysport® langer dan de gebruikelijke periode van 12 weken kan aanhouden. 
Bij sommige patiënten hield de respons op de behandeling tot 20 weken aan.1-5

Nu tijdens deze klinische onderzoeken is aangetoond dat Dysport® de periode tot een herbehandeling bij 
sommige patiënten kan verlengen, kan bij deze patiënten een langere interval tussen de injecties worden 
gehanteerd.1-6 Het interval en de dosis worden per patiënt bepaald afhankelijk van de respons van de 
vorige behandeling.
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Onderstaande tabel maakt het gemakkelijker om zo optimaal mogelijk de ampul(len) te selecteren 
in combinatie met de het volume, met als doel om bij elke patiënt optimaal gebruik te maken van 
elke flacon.6

VERDUNNINGSTABELLEN

Zie voor gedetailleerde informatie over het gereedmaken van een injectie met Dysport® de losse 
doseringskaartjes per indicatie, de uitgebreide oplostabel en de handleiding voor het klaarmaken van de 
Dysport® oplossing (zie blz 12).

Bij de behandeling van dynamische equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij kinderen, 
waarbij de dosering wordt bepaald op basis van eenheden per kg lichaamsgewicht, kan het nodig zijn 
de oplossing verder te verdunnen om het uiteindelijke volume voor injectie te bereiken.6

Door gebruik te maken van zowel de 300 E-flacon als de 500 E-flacon kan de dosering worden 
geoptimaliseerd en wordt de hoeveelheid spillage ten gevolge van een behandeling met Dysport® beperkt.

Dosering in  
eenheden (E) per ml

Hoeveelheid Natrium- 
chloride oplossing* per  

flacon van 500 E

Hoeveelheid Natrium- 
chloride oplossing * per  

flacon van 300 E

500 E 1 ml 0,6 ml

200 E 2,5 ml 1,5 ml

100 E 5 ml 3 ml

*Natriumchloride 0,9% voor injectie, zonder conserveermiddel

Dysport®

Dysport® biedt:

●  Een lang injectie-interval wat kan leiden tot een 
lagere behandelfrequentie1,2,4

●  Klinisch voordeel1,2,4

●  Een verantwoord veiligheidsprofiel1,2,4

Referenties: 1. Samenvatting van de productkenmerken Dysport, december 2019. 2. Gracies JM, et al. Lancet Neurol 2015;14(10):992-1001.  
3. Field M, et al. Toxins. 2018; 10: 535. 4. Rosales RL, et al. Neurorehabil Neural Repair 2012;26:812-821. 

Dysport®

Verkorte productinformatie

Samenstelling per injectieflacon 300 E of 500 E Clostridium botulinum type A toxine-hemagglutininecomplex (E =eenheid van activiteit). Indicaties Bij kinderen vanaf 2 jaar: 
symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij ambulante kinderen met hersenverlamming (cerebrale parese). Bij kinderen 
vanaf 12 jaar en volwassenen: blefarospasme, hemifaciaalspasmen, spasmodische torticollis en symptomatische behandeling van axillaire hyperhidrose. Bij volwassenen: 
behandeling van spasticiteit van de arm volgend op een CVA. Dosering en wijze van toediening Voor subcutane of intramusculaire toediening na oplossing in 
natriumchloride oplossing 0,9%. De aanduiding voor de eenheid is specifiek voor Dysport en is niet gelijk aan de eenheid van andere botulinetoxine type A bevattende producten. 
Het zichtbare midden van de rubber sluiting dient met alcohol te worden gereinigd, direct vóórdat er doorheen wordt gestoken. Het gereconstitueerde product is fysisch-chemisch 
stabiel gedurende 24 uur bij 2-8 °C in de injectieflacon. Symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: De maximale 
totale dosis Dysport die per behandelsessie wordt toegediend, mag niet hoger zijn dan 15 E/kg voor unilaterale injecties in de onderste ledematen of 30 E/kg voor bilaterale 
injecties. Daarnaast dient de totale dosis Dysport per behandelsessie niet hoger te zijn dan 1000 E of 30 E/kg, afhankelijk van wat het laagst is. De behandeling met Dysport 
dient te worden herhaald indien het effect van een vorige injectie is uitgewerkt, maar niet eerder dan 12 weken na de vorige injectie. Het merendeel van patiënten in klinische 
onderzoeken werd tussen de 16 en 22 weken opnieuw behandeld. Bij sommige patiënten hield de respons langer aan. De patiënten werden gemonitord tot 28 weken. 
Blefarospasme en hemifaciaalspasmen: De minimale effectieve dosis is 40 E per oog. De maximale dosis van 120 E per oog mag niet overschreden worden. Verlichting 
van de symptomen kan binnen 2 tot 4 dagen worden verwacht en de maximale werking binnen 2 weken. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, worden de injecties 
om de 12 weken herhaald of wanneer nodig, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Spasmodische torticollis: 
Initiële dosering is 500 E per patiënt, die verspreid in de twee of drie meest actieve nekspieren worden toegediend. Aanbevolen worden doseringen tussen 250 - 1000 E. De 
maximale dosis die wordt toegediend mag niet hoger zijn dan 1000 E. Injecties kunnen ongeveer elke 16 weken herhaald worden, of zoals vereist om een respons te houden, 
maar niet vaker dan elke 12 weken. Axillaire hyperhidrose: De initiële aanbevolen dosis is 100 E per oksel. De toegediende maximale dosis mag niet hoger zijn dan 200 
E per oksel. Dysport wordt op 10 plekken per oksel intradermaal toegediend, met 10 E op elke injectieplaats. Het maximaal effect dient zichtbaar te zijn bij week 2 na injectie. 
In het merendeel van de gevallen geeft de aanbevolen dosis een voldoende onderdrukking van de zweetsecretie voor ongeveer 48 weken. Injecties worden niet frequenter 
dan iedere 12 weken toegediend. Spasticiteit van de arm na een CVA: In klinische onderzoeken werden doses van 500 en 1000 eenheden verdeeld over geselecteerde 
spieren bij een gegeven behandelingscyclus. Klinische verbetering kan verwacht worden één week na toediening van Dysport. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, 
worden de injecties wanneer nodig herhaald, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Bij sommige patiënten hield de 
respons aan tot 20 weken. Contra-indicaties Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de componenten van Dysport. Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik Er zijn bijwerkingen gemeld die verband houden met de verspreiding van het toxine op afstand van de toedieningsplaats, wat soms heeft geresulteerd 
in overlijden van de patiënt, wat in sommige gevallen gepaard ging met dysfagie, pneumonie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot dyspneu, ademhalingsproblemen, 
ademstilstand) en/of significant krachtverlies. De kans op het optreden van deze bijwerkingen kan worden verminderd door de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken 
en de maximaal aanbevolen dosering niet te overschrijden. Patiënten die met therapeutische doses werden behandeld, kunnen een verergerde spierzwakte ervaren. Patiënten 
met onderliggende neurologische aandoeningen inclusief slikproblemen lopen een verhoogd risico op deze bijwerkingen. Patiënten met dysfagie en aspiratie in de 
voorgeschiedenis moeten met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Aan patiënten of zorgverleners moet worden geadviseerd om onmiddellijk medische hulp in te 
roepen als er problemen met slikken, met praten of met de ademhaling ontstaan. Dysport mag niet worden gebruikt voor de behandeling van spasticiteit bij patiënten bij wie 
een vaste contractuur ontstaan is. Bij patiënten met verlengde bloedingstijden of een infectie/ontsteking op de voorgestelde toedieningsplaats(en) dient Dysport, zoals bij 
elke intramusculaire injectie, alleen te worden gebruikt indien strikt noodzakelijk. Bij het bereiden van de gereconstitueerde oplossing dient men zich bewust te zijn van de 
toxiciteit van het middel en de daaraan verbonden risico’s. De patiënt dient gecontroleerd te worden op het optreden van droge ogen hetzij omdat het behandelde oog 
onvoldoende sluit, hetzij door een verminderde lidslag. Patiënten met (pre-existente) stoornissen in de neuromusculaire prikkeloverdracht, zoals myasthenia gravis, hebben 
mogelijk een verhoogde gevoeligheid voor het botulinetoxine. Deze patiënten dienen uitsluitend onder strikte begeleiding te worden behandeld. Bij een gering aantal patiënten 
behandeld met Dysport is vorming van antilichamen geconstateerd. Klinisch kan dit worden vermoed bij een aanzienlijke vermindering van het therapeutisch effect of een 
overeenkomstige behoefte aan een hogere dosering. Anafylactische reacties ten gevolge van de behandeling met Dysport zijn tot dusverre niet bekend, maar zoals gebruikelijk 
bij alle biologische producten dient adrenaline beschikbaar te zijn en dienen andere maatregelen ter behandeling van anafylactische shock te kunnen worden genomen. Dysport 
bevat menselijk albumine (125 µg/flacon). Het risico van overdracht van een virus kan niet met absolute zekerheid worden uitgesloten na gebruik van middelen die menselijke 
bloedproducten bevatten. Pediatrische patiënten: voor de behandeling van spasticiteit geassocieerd met hersenverlamming (cerebrale parese), bij kinderen dient Dysport 
alleen te worden gebruikt vanaf 2 jaar. Nadat het geneesmiddel op de markt verscheen, zijn er zeer zeldzame meldingen geweest van toxineverspreiding naar andere plaatsen 
in het lichaam, bij pediatrische patiënten met co-morbiditeiten, vooral bij hersenverlamming. Over het algemeen was de gebruikte dosis in deze gevallen hoger dan de aanbevolen 
dosis. Er zijn zeldzame, spontane meldingen van overlijden, soms geassocieerd met aspiratiepneumonie bij kinderen met ernstige hersenverlamming na de behandeling met 
botulinetoxine, inclusief na off-label gebruik (bijv. in de nek). Uiterste voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van pediatrische patiënten met significante neurologische 
zwakte, dysfagie of een recent verleden van aspiratiepneumonie of longziekte. Patiënten met een slechte gezondheidstoestand mogen alleen worden behandeld als de 
mogelijke voordelen van de behandeling voor de individuele patiënt opwegen tegen de risico’s. Interacties Het effect van botulinetoxine kan worden versterkt door antibiotica 
of andere geneesmiddelen, die de neuromusculaire transmissie beïnvloeden, zoals lithiumzouten, benzodiazepines, 4-aminopyridine, guanidines, corticosteroïden, 
aminoglycosiden en cholinesteraseremmers. Polymyxine, tetracycline en lincomycine dienen met voorzichtigheid aan de patiënt te worden gegeven. Ook bij gebruik van 
spierrelaxantia met een langdurige werking moet men bedacht zijn op een mogelijke wisselwerking door de begindosis hiervan te verminderen of door een spierrelaxans te 
gebruiken met een onmiddellijk effect (zoals vencuronium of atracurium). Belangrijkste bijwerkingen Algemeen asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, 
reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek) Dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: myalgie, spierzwakte, urine-incontinentie, 
griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek etc.), loopstoornis, vermoeidheid, vallen. Spasticiteit van de arm na CVA: 
asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, zwellingetc.), spierzwakte, pijn in extremiteit, vallen Blefarospasme 
en hemifaciaalspasmen: ooglidptose, gelaatsparese, ooglidoedeem. Spasmodische torticollis: spierzwakte, dysfagie, droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, 
gelaatsparese, gezichtsvermogen wazig, dysfonie, dyspneu, nekpijn, myalgie, pijn in extremiteit, skeletspierstijfheid. Axillaire hyperhidrose: compensatoir zweten, 
dyspneu, pijn in de schouder, bovenarm en nek, myalgie van de schouder en kuit. Afleverstatus U.R. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige 
productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde SmPC’s (december 2019). Registratienummer Dysport 500 E: RVG 17505, Dysport 300 E: RVG 110868. Ipsen 
Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp, Telefoon: 023 554 16 00, e-mail: ipsen.nl@ipsen.com - website: www.ipsen.com / december 2019

Ipsen Farmaceutica B.V.  
Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp, Telefoon: 023 554 16 00, 
e-mail: ipsen.nl@ipsen.com, website: www.ipsen.com DY
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Another day being Tom

Long-lasting symptom relief between injections1-4

Armspasticiteit

Another day being Jill

Dysport®

Dysport® biedt:

●  Een lang injectie-interval wat kan leiden tot een 
lagere behandelfrequentie1-3

●  Klinisch voordeel1-3

●  Een verantwoord veiligheidsprofiel1-3

Referenties: 1. Samenvatting van de productkenmerken Dysport, december 2019. 2. Truong D, et al. Mov Disord 2005;20:783-791.  
3. Truong D, et al. Parkinsonism Relat Disord 2010;16:316-323.

Dysport®

Verkorte productinformatie

Samenstelling per injectieflacon 300 E of 500 E Clostridium botulinum type A toxine-hemagglutininecomplex (E =eenheid van activiteit). Indicaties Bij kinderen vanaf 2 jaar: 
symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij ambulante kinderen met hersenverlamming (cerebrale parese). Bij kinderen 
vanaf 12 jaar en volwassenen: blefarospasme, hemifaciaalspasmen, spasmodische torticollis en symptomatische behandeling van axillaire hyperhidrose. Bij volwassenen: 
behandeling van spasticiteit van de arm volgend op een CVA. Dosering en wijze van toediening Voor subcutane of intramusculaire toediening na oplossing in 
natriumchloride oplossing 0,9%. De aanduiding voor de eenheid is specifiek voor Dysport en is niet gelijk aan de eenheid van andere botulinetoxine type A bevattende producten. 
Het zichtbare midden van de rubber sluiting dient met alcohol te worden gereinigd, direct vóórdat er doorheen wordt gestoken. Het gereconstitueerde product is fysisch-chemisch 
stabiel gedurende 24 uur bij 2-8 °C in de injectieflacon. Symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: De maximale 
totale dosis Dysport die per behandelsessie wordt toegediend, mag niet hoger zijn dan 15 E/kg voor unilaterale injecties in de onderste ledematen of 30 E/kg voor bilaterale 
injecties. Daarnaast dient de totale dosis Dysport per behandelsessie niet hoger te zijn dan 1000 E of 30 E/kg, afhankelijk van wat het laagst is. De behandeling met Dysport 
dient te worden herhaald indien het effect van een vorige injectie is uitgewerkt, maar niet eerder dan 12 weken na de vorige injectie. Het merendeel van patiënten in klinische 
onderzoeken werd tussen de 16 en 22 weken opnieuw behandeld. Bij sommige patiënten hield de respons langer aan. De patiënten werden gemonitord tot 28 weken. 
Blefarospasme en hemifaciaalspasmen: De minimale effectieve dosis is 40 E per oog. De maximale dosis van 120 E per oog mag niet overschreden worden. Verlichting 
van de symptomen kan binnen 2 tot 4 dagen worden verwacht en de maximale werking binnen 2 weken. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, worden de injecties 
om de 12 weken herhaald of wanneer nodig, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Spasmodische torticollis: 
Initiële dosering is 500 E per patiënt, die verspreid in de twee of drie meest actieve nekspieren worden toegediend. Aanbevolen worden doseringen tussen 250 - 1000 E. De 
maximale dosis die wordt toegediend mag niet hoger zijn dan 1000 E. Injecties kunnen ongeveer elke 16 weken herhaald worden, of zoals vereist om een respons te houden, 
maar niet vaker dan elke 12 weken. Axillaire hyperhidrose: De initiële aanbevolen dosis is 100 E per oksel. De toegediende maximale dosis mag niet hoger zijn dan 200 
E per oksel. Dysport wordt op 10 plekken per oksel intradermaal toegediend, met 10 E op elke injectieplaats. Het maximaal effect dient zichtbaar te zijn bij week 2 na injectie. 
In het merendeel van de gevallen geeft de aanbevolen dosis een voldoende onderdrukking van de zweetsecretie voor ongeveer 48 weken. Injecties worden niet frequenter 
dan iedere 12 weken toegediend. Spasticiteit van de arm na een CVA: In klinische onderzoeken werden doses van 500 en 1000 eenheden verdeeld over geselecteerde 
spieren bij een gegeven behandelingscyclus. Klinische verbetering kan verwacht worden één week na toediening van Dysport. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, 
worden de injecties wanneer nodig herhaald, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Bij sommige patiënten hield de 
respons aan tot 20 weken. Contra-indicaties Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de componenten van Dysport. Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik Er zijn bijwerkingen gemeld die verband houden met de verspreiding van het toxine op afstand van de toedieningsplaats, wat soms heeft geresulteerd 
in overlijden van de patiënt, wat in sommige gevallen gepaard ging met dysfagie, pneumonie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot dyspneu, ademhalingsproblemen, 
ademstilstand) en/of significant krachtverlies. De kans op het optreden van deze bijwerkingen kan worden verminderd door de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken 
en de maximaal aanbevolen dosering niet te overschrijden. Patiënten die met therapeutische doses werden behandeld, kunnen een verergerde spierzwakte ervaren. Patiënten 
met onderliggende neurologische aandoeningen inclusief slikproblemen lopen een verhoogd risico op deze bijwerkingen. Patiënten met dysfagie en aspiratie in de 
voorgeschiedenis moeten met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Aan patiënten of zorgverleners moet worden geadviseerd om onmiddellijk medische hulp in te 
roepen als er problemen met slikken, met praten of met de ademhaling ontstaan. Dysport mag niet worden gebruikt voor de behandeling van spasticiteit bij patiënten bij wie 
een vaste contractuur ontstaan is. Bij patiënten met verlengde bloedingstijden of een infectie/ontsteking op de voorgestelde toedieningsplaats(en) dient Dysport, zoals bij 
elke intramusculaire injectie, alleen te worden gebruikt indien strikt noodzakelijk. Bij het bereiden van de gereconstitueerde oplossing dient men zich bewust te zijn van de 
toxiciteit van het middel en de daaraan verbonden risico’s. De patiënt dient gecontroleerd te worden op het optreden van droge ogen hetzij omdat het behandelde oog 
onvoldoende sluit, hetzij door een verminderde lidslag. Patiënten met (pre-existente) stoornissen in de neuromusculaire prikkeloverdracht, zoals myasthenia gravis, hebben 
mogelijk een verhoogde gevoeligheid voor het botulinetoxine. Deze patiënten dienen uitsluitend onder strikte begeleiding te worden behandeld. Bij een gering aantal patiënten 
behandeld met Dysport is vorming van antilichamen geconstateerd. Klinisch kan dit worden vermoed bij een aanzienlijke vermindering van het therapeutisch effect of een 
overeenkomstige behoefte aan een hogere dosering. Anafylactische reacties ten gevolge van de behandeling met Dysport zijn tot dusverre niet bekend, maar zoals gebruikelijk 
bij alle biologische producten dient adrenaline beschikbaar te zijn en dienen andere maatregelen ter behandeling van anafylactische shock te kunnen worden genomen. Dysport 
bevat menselijk albumine (125 µg/flacon). Het risico van overdracht van een virus kan niet met absolute zekerheid worden uitgesloten na gebruik van middelen die menselijke 
bloedproducten bevatten. Pediatrische patiënten: voor de behandeling van spasticiteit geassocieerd met hersenverlamming (cerebrale parese), bij kinderen dient Dysport 
alleen te worden gebruikt vanaf 2 jaar. Nadat het geneesmiddel op de markt verscheen, zijn er zeer zeldzame meldingen geweest van toxineverspreiding naar andere plaatsen 
in het lichaam, bij pediatrische patiënten met co-morbiditeiten, vooral bij hersenverlamming. Over het algemeen was de gebruikte dosis in deze gevallen hoger dan de aanbevolen 
dosis. Er zijn zeldzame, spontane meldingen van overlijden, soms geassocieerd met aspiratiepneumonie bij kinderen met ernstige hersenverlamming na de behandeling met 
botulinetoxine, inclusief na off-label gebruik (bijv. in de nek). Uiterste voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van pediatrische patiënten met significante neurologische 
zwakte, dysfagie of een recent verleden van aspiratiepneumonie of longziekte. Patiënten met een slechte gezondheidstoestand mogen alleen worden behandeld als de 
mogelijke voordelen van de behandeling voor de individuele patiënt opwegen tegen de risico’s. Interacties Het effect van botulinetoxine kan worden versterkt door antibiotica 
of andere geneesmiddelen, die de neuromusculaire transmissie beïnvloeden, zoals lithiumzouten, benzodiazepines, 4-aminopyridine, guanidines, corticosteroïden, 
aminoglycosiden en cholinesteraseremmers. Polymyxine, tetracycline en lincomycine dienen met voorzichtigheid aan de patiënt te worden gegeven. Ook bij gebruik van 
spierrelaxantia met een langdurige werking moet men bedacht zijn op een mogelijke wisselwerking door de begindosis hiervan te verminderen of door een spierrelaxans te 
gebruiken met een onmiddellijk effect (zoals vencuronium of atracurium). Belangrijkste bijwerkingen Algemeen asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, 
reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek) Dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: myalgie, spierzwakte, urine-incontinentie, 
griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek etc.), loopstoornis, vermoeidheid, vallen. Spasticiteit van de arm na CVA: 
asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, zwellingetc.), spierzwakte, pijn in extremiteit, vallen Blefarospasme 
en hemifaciaalspasmen: ooglidptose, gelaatsparese, ooglidoedeem. Spasmodische torticollis: spierzwakte, dysfagie, droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, 
gelaatsparese, gezichtsvermogen wazig, dysfonie, dyspneu, nekpijn, myalgie, pijn in extremiteit, skeletspierstijfheid. Axillaire hyperhidrose: compensatoir zweten, 
dyspneu, pijn in de schouder, bovenarm en nek, myalgie van de schouder en kuit. Afleverstatus U.R. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige 
productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde SmPC’s (december 2019). Registratienummer Dysport 500 E: RVG 17505, Dysport 300 E: RVG 110868. Ipsen 
Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp, Telefoon: 023 554 16 00, e-mail: ipsen.nl@ipsen.com - website: www.ipsen.com / december 2019
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Cervicale dystonie - Blefarospasme - Hemifacialisspasmen

Long-lasting symptom relief between injections1-3

Dysport® Dysport®

Verkorte productinformatie Dysport® biedt:

Samenstelling per injectieflacon 300 E of 500 E Clostridium botulinum type A toxine-hemagglutininecomplex (E =eenheid van activiteit). Indicaties Bij kinderen vanaf 2 jaar: 
symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij ambulante kinderen met hersenverlamming (cerebrale parese). Bij kinderen 
vanaf 12 jaar en volwassenen: blefarospasme, hemifaciaalspasmen, spasmodische torticollis en symptomatische behandeling van axillaire hyperhidrose. Bij volwassenen: 
behandeling van spasticiteit van de arm volgend op een CVA. Dosering en wijze van toediening Voor subcutane of intramusculaire toediening na oplossing in 
natriumchloride oplossing 0,9%. De aanduiding voor de eenheid is specifiek voor Dysport en is niet gelijk aan de eenheid van andere botulinetoxine type A bevattende producten. 
Het zichtbare midden van de rubber sluiting dient met alcohol te worden gereinigd, direct vóórdat er doorheen wordt gestoken. Het gereconstitueerde product is fysisch-chemisch 
stabiel gedurende 24 uur bij 2-8 °C in de injectieflacon. Symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: De maximale 
totale dosis Dysport die per behandelsessie wordt toegediend, mag niet hoger zijn dan 15 E/kg voor unilaterale injecties in de onderste ledematen of 30 E/kg voor bilaterale 
injecties. Daarnaast dient de totale dosis Dysport per behandelsessie niet hoger te zijn dan 1000 E of 30 E/kg, afhankelijk van wat het laagst is. De behandeling met Dysport 
dient te worden herhaald indien het effect van een vorige injectie is uitgewerkt, maar niet eerder dan 12 weken na de vorige injectie. Het merendeel van patiënten in klinische 
onderzoeken werd tussen de 16 en 22 weken opnieuw behandeld. Bij sommige patiënten hield de respons langer aan. De patiënten werden gemonitord tot 28 weken. 
Blefarospasme en hemifaciaalspasmen: De minimale effectieve dosis is 40 E per oog. De maximale dosis van 120 E per oog mag niet overschreden worden. Verlichting 
van de symptomen kan binnen 2 tot 4 dagen worden verwacht en de maximale werking binnen 2 weken. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, worden de injecties 
om de 12 weken herhaald of wanneer nodig, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Spasmodische torticollis: 
Initiële dosering is 500 E per patiënt, die verspreid in de twee of drie meest actieve nekspieren worden toegediend. Aanbevolen worden doseringen tussen 250 - 1000 E. De 
maximale dosis die wordt toegediend mag niet hoger zijn dan 1000 E. Injecties kunnen ongeveer elke 16 weken herhaald worden, of zoals vereist om een respons te houden, 
maar niet vaker dan elke 12 weken. Axillaire hyperhidrose: De initiële aanbevolen dosis is 100 E per oksel. De toegediende maximale dosis mag niet hoger zijn dan 200 
E per oksel. Dysport wordt op 10 plekken per oksel intradermaal toegediend, met 10 E op elke injectieplaats. Het maximaal effect dient zichtbaar te zijn bij week 2 na injectie. 
In het merendeel van de gevallen geeft de aanbevolen dosis een voldoende onderdrukking van de zweetsecretie voor ongeveer 48 weken. Injecties worden niet frequenter 
dan iedere 12 weken toegediend. Spasticiteit van de arm na een CVA: In klinische onderzoeken werden doses van 500 en 1000 eenheden verdeeld over geselecteerde 
spieren bij een gegeven behandelingscyclus. Klinische verbetering kan verwacht worden één week na toediening van Dysport. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, 
worden de injecties wanneer nodig herhaald, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Bij sommige patiënten hield de 
respons aan tot 20 weken. Contra-indicaties Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de componenten van Dysport. Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik Er zijn bijwerkingen gemeld die verband houden met de verspreiding van het toxine op afstand van de toedieningsplaats, wat soms heeft geresulteerd 
in overlijden van de patiënt, wat in sommige gevallen gepaard ging met dysfagie, pneumonie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot dyspneu, ademhalingsproblemen, 
ademstilstand) en/of significant krachtverlies. De kans op het optreden van deze bijwerkingen kan worden verminderd door de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken 
en de maximaal aanbevolen dosering niet te overschrijden. Patiënten die met therapeutische doses werden behandeld, kunnen een verergerde spierzwakte ervaren. Patiënten 
met onderliggende neurologische aandoeningen inclusief slikproblemen lopen een verhoogd risico op deze bijwerkingen. Patiënten met dysfagie en aspiratie in de 
voorgeschiedenis moeten met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Aan patiënten of zorgverleners moet worden geadviseerd om onmiddellijk medische hulp in te 
roepen als er problemen met slikken, met praten of met de ademhaling ontstaan. Dysport mag niet worden gebruikt voor de behandeling van spasticiteit bij patiënten bij wie 
een vaste contractuur ontstaan is. Bij patiënten met verlengde bloedingstijden of een infectie/ontsteking op de voorgestelde toedieningsplaats(en) dient Dysport, zoals bij 
elke intramusculaire injectie, alleen te worden gebruikt indien strikt noodzakelijk. Bij het bereiden van de gereconstitueerde oplossing dient men zich bewust te zijn van de 
toxiciteit van het middel en de daaraan verbonden risico’s. De patiënt dient gecontroleerd te worden op het optreden van droge ogen hetzij omdat het behandelde oog 
onvoldoende sluit, hetzij door een verminderde lidslag. Patiënten met (pre-existente) stoornissen in de neuromusculaire prikkeloverdracht, zoals myasthenia gravis, hebben 
mogelijk een verhoogde gevoeligheid voor het botulinetoxine. Deze patiënten dienen uitsluitend onder strikte begeleiding te worden behandeld. Bij een gering aantal patiënten 
behandeld met Dysport is vorming van antilichamen geconstateerd. Klinisch kan dit worden vermoed bij een aanzienlijke vermindering van het therapeutisch effect of een 
overeenkomstige behoefte aan een hogere dosering. Anafylactische reacties ten gevolge van de behandeling met Dysport zijn tot dusverre niet bekend, maar zoals gebruikelijk 
bij alle biologische producten dient adrenaline beschikbaar te zijn en dienen andere maatregelen ter behandeling van anafylactische shock te kunnen worden genomen. Dysport 
bevat menselijk albumine (125 µg/flacon). Het risico van overdracht van een virus kan niet met absolute zekerheid worden uitgesloten na gebruik van middelen die menselijke 
bloedproducten bevatten. Pediatrische patiënten: voor de behandeling van spasticiteit geassocieerd met hersenverlamming (cerebrale parese), bij kinderen dient Dysport 
alleen te worden gebruikt vanaf 2 jaar. Nadat het geneesmiddel op de markt verscheen, zijn er zeer zeldzame meldingen geweest van toxineverspreiding naar andere plaatsen 
in het lichaam, bij pediatrische patiënten met co-morbiditeiten, vooral bij hersenverlamming. Over het algemeen was de gebruikte dosis in deze gevallen hoger dan de aanbevolen 
dosis. Er zijn zeldzame, spontane meldingen van overlijden, soms geassocieerd met aspiratiepneumonie bij kinderen met ernstige hersenverlamming na de behandeling met 
botulinetoxine, inclusief na off-label gebruik (bijv. in de nek). Uiterste voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van pediatrische patiënten met significante neurologische 
zwakte, dysfagie of een recent verleden van aspiratiepneumonie of longziekte. Patiënten met een slechte gezondheidstoestand mogen alleen worden behandeld als de 
mogelijke voordelen van de behandeling voor de individuele patiënt opwegen tegen de risico’s. Interacties Het effect van botulinetoxine kan worden versterkt door antibiotica 
of andere geneesmiddelen, die de neuromusculaire transmissie beïnvloeden, zoals lithiumzouten, benzodiazepines, 4-aminopyridine, guanidines, corticosteroïden, 
aminoglycosiden en cholinesteraseremmers. Polymyxine, tetracycline en lincomycine dienen met voorzichtigheid aan de patiënt te worden gegeven. Ook bij gebruik van 
spierrelaxantia met een langdurige werking moet men bedacht zijn op een mogelijke wisselwerking door de begindosis hiervan te verminderen of door een spierrelaxans te 
gebruiken met een onmiddellijk effect (zoals vencuronium of atracurium). Belangrijkste bijwerkingen Algemeen asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, 
reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek) Dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: myalgie, spierzwakte, urine-incontinentie, 
griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek etc.), loopstoornis, vermoeidheid, vallen. Spasticiteit van de arm na CVA: 
asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, zwellingetc.), spierzwakte, pijn in extremiteit, vallen Blefarospasme 
en hemifaciaalspasmen: ooglidptose, gelaatsparese, ooglidoedeem. Spasmodische torticollis: spierzwakte, dysfagie, droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, 
gelaatsparese, gezichtsvermogen wazig, dysfonie, dyspneu, nekpijn, myalgie, pijn in extremiteit, skeletspierstijfheid. Axillaire hyperhidrose: compensatoir zweten, 
dyspneu, pijn in de schouder, bovenarm en nek, myalgie van de schouder en kuit. Afleverstatus U.R. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige 
productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde SmPC’s (december 2019). Registratienummer Dysport 500 E: RVG 17505, Dysport 300 E: RVG 110868. Ipsen 
Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp, Telefoon: 023 554 16 00, e-mail: ipsen.nl@ipsen.com - website: www.ipsen.nl / december 2019
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●  Een lang injectie-interval wat kan leiden tot een 
lagere behandelfrequentie1-4

●  Klinisch voordeel1-4

●  Een verantwoord veiligheidsprofiel1-4

Referenties: 1. Tilton et al. AbobotulinumtoxinA (Dysport®) Improves Function According to Goal Attainment in Children With Dynamic Equinus Due to Cerebral Palsy. 
Journal of Child Neurology (DOI: 10.1177/0883073816686910, January 2017). 2. Delgado MR et al. Pediatrics 2016, 137 (2) e20152830 3. Delgado MR et al. J 
Child Neurol 2017 J Apr;32(5):482-487 4. SmPC dec. 2019

Equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij cerebrale parese

Another day 
being Sarah
Help children move 
forward for 4 to 7 
months at the time1-4

Dysport®

Verkorte productinformatie

Samenstelling per injectieflacon 300 E of 500 E Clostridium botulinum type A toxine-hemagglutininecomplex (E =eenheid van activiteit). Indicaties Bij kinderen vanaf 2 jaar: 
symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij ambulante kinderen met hersenverlamming (cerebrale parese). Bij kinderen 
vanaf 12 jaar en volwassenen: blefarospasme, hemifaciaalspasmen, spasmodische torticollis en symptomatische behandeling van axillaire hyperhidrose. Bij volwassenen: 
behandeling van spasticiteit van de arm volgend op een CVA. Dosering en wijze van toediening Voor subcutane of intramusculaire toediening na oplossing in 
natriumchloride oplossing 0,9%. De aanduiding voor de eenheid is specifiek voor Dysport en is niet gelijk aan de eenheid van andere botulinetoxine type A bevattende producten. 
Het zichtbare midden van de rubber sluiting dient met alcohol te worden gereinigd, direct vóórdat er doorheen wordt gestoken. Het gereconstitueerde product is fysisch-chemisch 
stabiel gedurende 24 uur bij 2-8 °C in de injectieflacon. Symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: De maximale 
totale dosis Dysport die per behandelsessie wordt toegediend, mag niet hoger zijn dan 15 E/kg voor unilaterale injecties in de onderste ledematen of 30 E/kg voor bilaterale 
injecties. Daarnaast dient de totale dosis Dysport per behandelsessie niet hoger te zijn dan 1000 E of 30 E/kg, afhankelijk van wat het laagst is. De behandeling met Dysport 
dient te worden herhaald indien het effect van een vorige injectie is uitgewerkt, maar niet eerder dan 12 weken na de vorige injectie. Het merendeel van patiënten in klinische 
onderzoeken werd tussen de 16 en 22 weken opnieuw behandeld. Bij sommige patiënten hield de respons langer aan. De patiënten werden gemonitord tot 28 weken. 
Blefarospasme en hemifaciaalspasmen: De minimale effectieve dosis is 40 E per oog. De maximale dosis van 120 E per oog mag niet overschreden worden. Verlichting 
van de symptomen kan binnen 2 tot 4 dagen worden verwacht en de maximale werking binnen 2 weken. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, worden de injecties 
om de 12 weken herhaald of wanneer nodig, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Spasmodische torticollis: 
Initiële dosering is 500 E per patiënt, die verspreid in de twee of drie meest actieve nekspieren worden toegediend. Aanbevolen worden doseringen tussen 250 - 1000 E. De 
maximale dosis die wordt toegediend mag niet hoger zijn dan 1000 E. Injecties kunnen ongeveer elke 16 weken herhaald worden, of zoals vereist om een respons te houden, 
maar niet vaker dan elke 12 weken. Axillaire hyperhidrose: De initiële aanbevolen dosis is 100 E per oksel. De toegediende maximale dosis mag niet hoger zijn dan 200 
E per oksel. Dysport wordt op 10 plekken per oksel intradermaal toegediend, met 10 E op elke injectieplaats. Het maximaal effect dient zichtbaar te zijn bij week 2 na injectie. 
In het merendeel van de gevallen geeft de aanbevolen dosis een voldoende onderdrukking van de zweetsecretie voor ongeveer 48 weken. Injecties worden niet frequenter 
dan iedere 12 weken toegediend. Spasticiteit van de arm na een CVA: In klinische onderzoeken werden doses van 500 en 1000 eenheden verdeeld over geselecteerde 
spieren bij een gegeven behandelingscyclus. Klinische verbetering kan verwacht worden één week na toediening van Dysport. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, 
worden de injecties wanneer nodig herhaald, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Bij sommige patiënten hield de 
respons aan tot 20 weken. Contra-indicaties Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de componenten van Dysport. Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik Er zijn bijwerkingen gemeld die verband houden met de verspreiding van het toxine op afstand van de toedieningsplaats, wat soms heeft geresulteerd 
in overlijden van de patiënt, wat in sommige gevallen gepaard ging met dysfagie, pneumonie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot dyspneu, ademhalingsproblemen, 
ademstilstand) en/of significant krachtverlies. De kans op het optreden van deze bijwerkingen kan worden verminderd door de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken 
en de maximaal aanbevolen dosering niet te overschrijden. Patiënten die met therapeutische doses werden behandeld, kunnen een verergerde spierzwakte ervaren. Patiënten 
met onderliggende neurologische aandoeningen inclusief slikproblemen lopen een verhoogd risico op deze bijwerkingen. Patiënten met dysfagie en aspiratie in de 
voorgeschiedenis moeten met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Aan patiënten of zorgverleners moet worden geadviseerd om onmiddellijk medische hulp in te 
roepen als er problemen met slikken, met praten of met de ademhaling ontstaan. Dysport mag niet worden gebruikt voor de behandeling van spasticiteit bij patiënten bij wie 
een vaste contractuur ontstaan is. Bij patiënten met verlengde bloedingstijden of een infectie/ontsteking op de voorgestelde toedieningsplaats(en) dient Dysport, zoals bij 
elke intramusculaire injectie, alleen te worden gebruikt indien strikt noodzakelijk. Bij het bereiden van de gereconstitueerde oplossing dient men zich bewust te zijn van de 
toxiciteit van het middel en de daaraan verbonden risico’s. De patiënt dient gecontroleerd te worden op het optreden van droge ogen hetzij omdat het behandelde oog 
onvoldoende sluit, hetzij door een verminderde lidslag. Patiënten met (pre-existente) stoornissen in de neuromusculaire prikkeloverdracht, zoals myasthenia gravis, hebben 
mogelijk een verhoogde gevoeligheid voor het botulinetoxine. Deze patiënten dienen uitsluitend onder strikte begeleiding te worden behandeld. Bij een gering aantal patiënten 
behandeld met Dysport is vorming van antilichamen geconstateerd. Klinisch kan dit worden vermoed bij een aanzienlijke vermindering van het therapeutisch effect of een 
overeenkomstige behoefte aan een hogere dosering. Anafylactische reacties ten gevolge van de behandeling met Dysport zijn tot dusverre niet bekend, maar zoals gebruikelijk 
bij alle biologische producten dient adrenaline beschikbaar te zijn en dienen andere maatregelen ter behandeling van anafylactische shock te kunnen worden genomen. Dysport 
bevat menselijk albumine (125 µg/flacon). Het risico van overdracht van een virus kan niet met absolute zekerheid worden uitgesloten na gebruik van middelen die menselijke 
bloedproducten bevatten. Pediatrische patiënten: voor de behandeling van spasticiteit geassocieerd met hersenverlamming (cerebrale parese), bij kinderen dient Dysport 
alleen te worden gebruikt vanaf 2 jaar. Nadat het geneesmiddel op de markt verscheen, zijn er zeer zeldzame meldingen geweest van toxineverspreiding naar andere plaatsen 
in het lichaam, bij pediatrische patiënten met co-morbiditeiten, vooral bij hersenverlamming. Over het algemeen was de gebruikte dosis in deze gevallen hoger dan de aanbevolen 
dosis. Er zijn zeldzame, spontane meldingen van overlijden, soms geassocieerd met aspiratiepneumonie bij kinderen met ernstige hersenverlamming na de behandeling met 
botulinetoxine, inclusief na off-label gebruik (bijv. in de nek). Uiterste voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van pediatrische patiënten met significante neurologische 
zwakte, dysfagie of een recent verleden van aspiratiepneumonie of longziekte. Patiënten met een slechte gezondheidstoestand mogen alleen worden behandeld als de 
mogelijke voordelen van de behandeling voor de individuele patiënt opwegen tegen de risico’s. Interacties Het effect van botulinetoxine kan worden versterkt door antibiotica 
of andere geneesmiddelen, die de neuromusculaire transmissie beïnvloeden, zoals lithiumzouten, benzodiazepines, 4-aminopyridine, guanidines, corticosteroïden, 
aminoglycosiden en cholinesteraseremmers. Polymyxine, tetracycline en lincomycine dienen met voorzichtigheid aan de patiënt te worden gegeven. Ook bij gebruik van 
spierrelaxantia met een langdurige werking moet men bedacht zijn op een mogelijke wisselwerking door de begindosis hiervan te verminderen of door een spierrelaxans te 
gebruiken met een onmiddellijk effect (zoals vencuronium of atracurium). Belangrijkste bijwerkingen Algemeen asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, 
reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek) Dynamische equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: myalgie, spierzwakte, urine-incontinentie, 
griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek etc.), loopstoornis, vermoeidheid, vallen. Spasticiteit van de arm na CVA: 
asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, zwellingetc.), spierzwakte, pijn in extremiteit, vallen Blefarospasme 
en hemifaciaalspasmen: ooglidptose, gelaatsparese, ooglidoedeem. Spasmodische torticollis: spierzwakte, dysfagie, droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, 
gelaatsparese, gezichtsvermogen wazig, dysfonie, dyspneu, nekpijn, myalgie, pijn in extremiteit, skeletspierstijfheid. Axillaire hyperhidrose: compensatoir zweten, 
dyspneu, pijn in de schouder, bovenarm en nek, myalgie van de schouder en kuit. Afleverstatus U.R. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige 
productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde SmPC’s (december 2019). Registratienummer Dysport 500 E: RVG 17505, Dysport 300 E: RVG 110868. Ipsen 
Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp, Telefoon: 023 554 16 00, e-mail: ipsen.nl@ipsen.com - website: www.ipsen.nl / december 2019

Het medisch educatieve programma van Ipsen Farmaceutica
● Trainingen 
● Sharing best practices 
● Ondersteunende materialen & service op maat

Deze patiënten informatiebrochure 
(zowel digitaal als in print) is aan 
te vragen via ipsen.nl@ipsen.com

Brochure voor de patiënt

Hyperhidrose
Wat helpt bij overmatig zweten?
Informatiebrochure voor patiënten die behandeld 
gaan worden met Dysport®, botulinetoxine A, 
een medicijn tegen overmatig zweten
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Indicatie Maximale totale 
dosis

Spieren met 
behandelindicatie

Aanbevolen minimale en 
maximale dosis

Aantal  
injectieplaatsen 
per spier

Dynamische 
equinusvoet 
vervorming 
als gevolg van 
spasticiteit bij 
ambulante 
kinderen 
met hersen-
verlamming 

15 E/kg (unilateraal)
30 E/kg (bilateraal)

Maximale dosis: 
per behandelsessie 
max 1000 E of 
30 E/kg, afhankelijk 
van wat het laagst is

Soleus 4 - 6 E/kg  
per been Max. 2

Gastrocnemius 5 - 15 E/kg  
per been Max. 4

Tibialis posterior 3 - 5 E/kg  
per been Max. 2
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Indicaties Dysport®:6

Bij volwassenen

  Spasticiteit van de arm volgend op een CVA

Bij kinderen vanaf 2 jaar

  Symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 
ambulante kinderen met hersenverlamming (cerebrale parese)

Bij kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

  Behandeling van spasmodische torticollis
  Behandeling van blefarospasme en hemifaciaalspasmen
  Symptomatische behandeling van axillaire hyperhidrose (overmatig zweten)

Onderstaande tabel geeft informatie over de aanbevolen dosering van Dysport®, waaronder 
aanbevelingen over de initiële behandeling, de maximale dosering en de spieren die voor elke indicatie 
mogelijk worden geïnjecteerd.6

INDICATIES VOOR DYSPORT® EN DOSERING

Indicatie Maximale totale 
dosis

Spieren met  
behandelindicatie

Aanbevolen minimale en 
maximale dosis

Aantal  
injectieplaatsen 
per spier

Spasticiteit van 
de arm volgend 
op een CVA 

De maximale dosis 
is 1000 E, verdeeld 
over de spieren die 
tijdens een sessie 
behandeld moesten 
worden

Flexor carpi radialis 100 - 200 E 1

Flexor carpi ulnaris 100 - 200 E 1

Flexor digitorum profundus 100 - 200 E 1

Flexor digitorum superficialis 100 - 200 E 1

Flexor pollicis longus 100 - 200 E 1

Adductor pollicis 25 - 50 E 1

Brachialis 200 - 400 E 1

Brachioradialis 100 - 200 E 1-2

Biceps brachii 200 - 400 E 1

Pronator teres 100 - 200 E 1-2



Indicatie Aanbevolen initiële 
dosis Vorm Aanbevolen dosis / Spieren met behandelindicatie

Spasmodische 
torticollis*/#

De aanbevolen 
initiële dosis voor 
de behandeling 
van spasmodische 
torticollis is 500 E 
per patiënt. Deze 
hoeveelheid moet 
verspreid in de twee 
of drie meest actieve 
nekspieren worden 
toegediend.

Rotatie 
torticollis

350 E m. splenius capitis ipsilateraal van de rotatierichting  
van de kin/het hoofd

150 E m.sternocleidomastoideus contralateraal van de 
rotatierichting

Laterocollis

350 E in de ipsilaterale m. splenius capitis
150 E in de contralaterale m. sternocleidomastoideus

Bij schouderelevatie op basis van EMG: ipsilaterale  
trapezium of levator scapulae spieren

Bij 3 spieren: 
300 E in de m splenius capitis
100 E in de m sternocleidomastoideus 
100 E in de derde spier

Retrocollis
Verdeeld over beide musculi splenii capitii (250 E in iedere spier)

Let op: Bilaterale injectie van musculi splenii capitii kan het 
risico van nekspierzwakte verhogen. 

Andere 
vormen

Behandeling van andere vormen van torticollis vereist 
specialistische kennis en EMG ervaring om zo de meest 
actieve spieren te identificeren en te kunnen behandelen. 

Er kan van EMG gebruik worden gemaakt om de 
injectieplaatsen te lokaliseren, met name bij gecompliceerde 
situaties of wanneer de reactie in het begin beperkt is.
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*  Bij de behandeling van spasmodische torticollis, hemifaciaal spasme en axillaire hyperhidrose; als de eerste aanbevolen dosis niet het 
gewenste effect heeft kan het toegediende volume tijdens de volgende behandelingen worden verhoogd. 

#   Voor spasmodische torticollis wordt een totale dosis van 250-1000 E aanbevolen. Hogere doses kunnen gepaard gaan met een verhoging 
van bijwerkingen, vooral dysfagie.6

Indicatie Maximale totale 
dosis Spieren met behandelindicatie Aanbevolen dosis

Blefarospasme 
en hemifaciaal 
spasme*

Aanbevolen start 
dosering 40 E per 
oog 

Maximale dosering
120 E per oog

Orbicularis oculi (mediaal) 10 E per bovenste en onderste spier, 
per oog

Orbicularis oculi (lateraal) 10 E per bovenste en onderste spier, 
per oog

Frontalis
Kan worden geïnjecteerd als spasmen 
van deze spier het zicht beperken na 
de eerste sessie

Indicatie Maximale totale 
dosis Aanbevolen dosis / Spieren met behandelindicatie

Axillaire 
hyperhidrose*

Aanbevolen 
startdosering  
100 E per oksel

Maximale dosering: 
200 E per oksel

Dosis gelijkmatig verdelen over tien plaatsen per oksel



KLAARMAKEN VAN DE DYSPORT®-OPLOSSING

Voor een praktische demonstratie van het klaarmaken van Dysport® wordt u verwezen naar de video 
over dit onderwerp.

Vóór het klaarmaken

Bewaar het middel in een koelkast (2ºC - 8ºC); niet invriezen. Dysport® dient pas vlak voor het 
gereedmaken uit de koelkast worden gehaald.6

Dysport® dient alleen te worden gebruikt voor de behandeling van een afzonderlijke patiënt, gedurende 
een enkele sessie. 

Dysport® moet worden opgelost in Natriumchloride (0,9%) vrij van conserveermiddelen.6

Vereiste materialen6,17,18

 Steriele injectiespuiten van 5 ml
 Steriele naalden 23 en 25 Gauge voor reconstitutie
 Steriele naalden voor toediening (Gauge is afhankelijk van indicatie)
 Afvalcontainer voor scherpe voorwerpen
 Handschoenen
 Alcoholdoekjes om de dop van de flacon te reinigen
 0,9% natriumchloride-oplossing vrij van conserveermiddelen
 1% beschikbaar chloor

Indien van toepassing: Apparatuur die nodig kan zijn voor de geleiding van de injecties33

 Echo-apparaat en gel
 EMG-apparaat (EMG naalden)
 E-Stim-apparaat 
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Checklist voor de reconstitutie van de oplossing6

1.  Het zichtbare gedeelte van de rubberen afsluiter op de flacon moet worden gereinigd met alcohol vlak 
voor het aanprikken met een steriele 23 of 25 Gauge naald.

2.  Trek met een steriele techniek de gewenste hoeveelheid van de NaCl op in een steriele spuit met naald.
3.  Steek de naald in de flacon met Dysport®. Door het vacuüm zal de NaCl in de flacon worden 

gezogen. Gebruik de flacon met Dysport® niet als deze niet meer vacuüm is.
4.  Zwenk de flacon voorzichtig om de Dysport® op te lossen (niet schudden). De vloeistof moet daarna 

helder en kleurloos zijn, en mag geen zichtbare deeltjes bevatten.
5.  Trek de dosis Dysport® die voor de patiënt is vereist op in een steriele injectiespuit en voeg zo nodig 

extra NaCl toe om het gewenste volume te verkrijgen.
6.  Verwijder alle belletjes lucht die aanwezig zijn uit de injectiespuit.
7.  Verwijder de naald waarmee de NaCl is opgezogen van de injectiespuit en plaats een nieuwe steriele 

naald van de juiste maat om de injectie te kunnen toedienen.

Stabiliteit na reconstitutie6

Dysport® moet in de originele verpakking worden bewaard, in een koelkast bij een temperatuur van  
2ºC - 8ºC, beschermd tegen licht.

Het gereconstitueerde product is fysisch-chemisch stabiel gedurende 24 uur. Vanuit microbiologisch 
oogpunt dient het product direct na reconstitueren te worden gebruikt. 

Bij een fysiologische pH valt het botulinetoxine A-complex zeer snel uiteen (t1/2 < 1 minuut), waarbij het 
neurotoxine vrijkomt. Het grootste gedeelte van het neurotoxine diffundeert niet van de injectieplaats weg 
en er migreert slechts een minimale hoeveelheid naar het omliggende weefsel.34

Toediening van Dysport® 

Dysport® moet intramusculair worden ingespoten bij de behandeling van spasticiteit en cervicale dystonie 
in speciaal geselecteerde spieren en veroorzaakt een zeer lokale afname van de spiertonus.6,7

Dysport® wordt bij de behandeling van blefarospame en hyperhidrose subcutaan geïnjecteerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen6

Onmiddellijk na de behandeling van de patiënt moet eventueel resterende Dysport®, dat in de 
injectieflacon of de injectiespuit aanwezig kan zijn, worden geïnactiveerd met een verdunde 
hypochlorietoplossing (1% beschikbaar chloor). 

Daarna moeten alle onderdelen worden opgeruimd in overeenstemming met de standaard 
ziekenhuispraktijk. Resterende hoeveelheden Dysport® in injectieflacon of injectiespuit, alsook ongebruikte 
injectieflacons, kunnen veilig vernietigd worden door autoclaveren met een kleine hoeveelheid water. 

Gemorste Dysport® dient te worden opgeveegd met een absorberende doek, gedrenkt in verdunde 
hypochlorietoplossing.

KLAARMAKEN VAN DE DYSPORT®-OPLOSSING
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INTRAMUSCULAIRE INJECTIETECHNIEKEN

Hoewel de plaats waar een injectie moet worden gegeven door middel van palpatie kan worden 
bepaald, wordt aanbevolen de injectieplaats te lokaliseren met behulp van een techniek zoals 
elektromyografie, elektrische stimulatie of ultrageluidsonderzoek. 

Door gebruik te maken van een aanvullende injectietechniek kan een onjuiste plaatsing van de naald 
worden uitgesloten als mogelijke oorzaak van het uitblijven van een effect.6

Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van een viertal injectietechnieken:

1.  Gebruikmakend van anatomische kennis waarbij zogenaamde landmarks een grote rol spelen bij de 
lokalisatie van de te behandelen spiergroepen;

2.  Elektromyogram (EMG) van hypertone spiergroepen om doelspieren te lokaliseren;
3.  Opzoeken van de te behandelen spiergroepen met behulp van elektrostimulatie waarbij respons in de 

vorm van een beweging van desbetreffende gedeelte van een extremiteit leidend is;
4.  Injecteren onder echogeleiding waarbij de echografische beelden gebruikt worden voor het 

lokaliseren van de te behandelen spieren, het ernaartoe leiden van de injectienaald en real time 
visuele controle op juistheid van de injectieplek door zichtbaarheid van botulinetoxine depot;

5.  Combinatie van echografie en elektrostimulatie.

Elektromyografie (EMG)

Het botulinetoxine wordt in een spier ingespoten met gebruikmaking van een naaldelektrode die op een 
elektromyograaf is aangesloten. De elektromyograaf registreert de spieractiviteit en maakt het mogelijk 
om vast te stellen welke spieren actief zijn en in welke spier het middel moet worden ingespoten; dit heet 
een door EMG geleid injectie.21

Uit onderzoek is gebleken dat EMG bij het injecteren van botulinetoxine voor de behandeling van 
cervicale dystonie superieur is aan het gebruik van anatomische referentiepunten en van manuele en 
anatomische plaatsbepaling.22

Elektrostimulatie (E-Stim)

Elektrostimulatie wordt gebruik voor het opzoeken van de te behandelen spiergroepen waarbij de 
respons in de vorm van een beweging van desbetreffende gedeelte van een extremiteit leidend is. Via 
de huid wordt een naaldelektrode ingebracht bij de te injecteren spier. De stimulator wordt vervolgens 
aangezet tot de sterkte van de impuls voldoende is om een spiercontractie te laten plaatsvinden. 
Afhankelijk van de grootte van de spier is kan de sterkte van de impuls variëren van 2 tot 8 mA.24

In een onderzoek bij kinderen waarbij de spieren in de bovenste en onderste extremiteiten voor injectie 
met botulinetoxine manueel waren bepaald, bleek na controle met E-Stim dat alleen de injecties in de 
musculus gastrocnemius adequaat waren gezet.22
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Echo

De naald wordt ingebracht onder controle door middel 
van echografie, tot de punt goed is gepositioneerd 
in de spier. Hierdoor kan de behandelaar de ligging 
van de naald controleren voordat het toxine wordt 
geïnjecteerd. 

Deze procedure is veilig en snel, en kan zo nodig 
worden herhaald. De positie van de naald kan tijdens 
het inspuiten voortdurend worden gecontroleerd.25

In de nederlandse richtlijn cerebrale en/ of 
spinale spasticteit uit 2017 wordt echografie en/
of elektrostimulatie ter geleiding van intramusculaire 
injecties met botulinetoxine aanbevolen. Echografie 
kan worden beschouwd als een alternatieve, 
ondersteunende techniek bij de injecties met 
botulinetoxine van patiënten met spasticiteit en 
dystonie.27,28
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ANDERE PRAKTISCHE PUNTEN

Klinische non-respons

Van een klinische non-respons is sprake wanneer de arts, de patiënt of beiden niet tevreden zijn met 
het resultaat van de behandeling:30

 Primaire non-respons betekent dat de behandeling vanaf het begin niet heeft gewerkt
  Secundaire non-respons houdt in dat de behandeling aanvankelijk wel effect had maar na latere 
toepassingen niet meer. Secundaire non respons voor botulinetoxine wordt in de literatuur gedefinieerd 
als er 3 of meer behandelingen niet succesvol zijn29

Mogelijke oorzaken van non-respons zijn:30

 Een te lage dosering
 Verkeerde selectie van spieren 
 Verandering van spierpatroon
 Ziekte progressie
 Een onjuiste diagnose 
 Verkeerd omgaan met botulinetoxine A tijdens opslag en toediening
 Het ontstaan van neutraliserende antilichamen tegen het botulinetoxine A complex

Vorming van antilichamen

Het therapeutische effect van het neurotoxine kan worden geblokkeerd door neutraliserende 
antilichamen tegen het botulinetoxine A complex. Dit kan leiden tot biologische resistentie, met 
name wanneer het middel frequent en in hoge doseringen wordt toegediend.19,21 Het is maar zelden 
beschreven dat het gebruik van Dysport® leidt tot de vorming van antilichamen tegen botulinetoxine.9

Bij een systematische beoordeling van de gegevens van 5.811 deelnemers aan 31 gepubliceerde 
studies, waarbij verschillende botulinetoxine A-producten voor verschillende indicaties werden gebruikt, 
werd gevonden dat slechts in een gering aantal gevallen (≤2,1%) neutraliserende antilichamen tegen het 
toxine werden gevormd. Tijdens het gebruik van Dysport® werden in 1,4% van de gevallen neutraliserende 
antilichamen gevormd. In het artikel werd gerapporteerd dat er geen strikte correlatie is tussen de 
aanwezigheid van neutraliserende antilichamen en, als gevolg daarvan, een secundaire non-respons op 
botulinetoxine A. Andere beschreven mogelijke oorzaken van een non-respons zijn een onjuiste dosering, 
progressie van het ziekteproces, onjuiste selectie van de te behandelen spieren en het gebrek aan dosis-
equivalentie tussen de verschillende botulinetoxine A-producten.31



MULTIDISCIPLINAIRE BEHANDELING

Multidisciplinaire behandeling van patiënten met spasticiteit

Een behandeling met botulinetoxine A behoort een onderdeel te vormen van een geïntegreerd 
geïndividualiseerd behandelplan. De patiënten moeten gecontroleerd met intervallen die passend zijn 
voor een effectieve en langdurige behandeling.13

Het uitgangsprincipe is dat spasticiteit wordt behandeld wanneer de spasticiteit het functioneren van de 
patiënt beperkt en wanneer spasticiteit het verzorgen van de patiënt problematisch maakt. De behandeling 
met botulinetoxine A is gericht op het verminderen van de symptomen, het verbeteren van het functioneren 
en het voorkomen van verslechtering.19

De behandeling die wordt ingezet is afhankelijk van de doelstelling(en) die u en uw patiënt gezamenlijk 
voorafgaand aan de behandeling hebben gesteld.

Voorbeelden van doelstellingen kunnen zijn:19

 Verbetering van functie
 Vermindering van pijn of spierspanning
 Verbetering van hygiëne en verzorgingsmogelijkheden
 Verbetering van het slaappatroon
 Verbetering van kwaliteit van leven

Botulinetoxine A ondersteunt de revalidatiedoelstellingen van de patiënt, het verzorgende team en de 
behandelaars. Botulinetoxine wordt vaak niet als een op zichzelf staande therapie ingezet. Het is aan te 
raden de behandeling te ondersteunen met gerichte fysiotherapie en anti-spasme-strategieën. Verder van 
belang is een programma voor het verbeteren van de lichaamshouding.19

De follow-up na een injectie bestaat uit een controle door de behandelaar na 4-6 weken, gevolgd door 
een beoordeling door een arts na 3-4 maanden. Deze controles dienen mede voor het bepalen van de 
effectiviteit van de behandeling en om vast te kunnen stellen of de verzorging moet worden aangepast.19 

De behandeling van spasticiteit is complex en het is noodzakelijk dat een multidisciplinair team (MDT) 
samenwerkt met de patiënt en de familie/verzorgers. 

Een MDT kan bestaan uit:19

 Medisch specialisten, zoals een revalidatiearts, een neuroloog, een specialist ouderengeneeskunde
 Physician Assistant (PA), verpleegkundigen en professionele verzorgers
 Therapeuten, zoals een fysiotherapeut en een ergotherapeut
 Anderen, zoals een revalidatietechnicus en een orthopedisch instrumentmaker

17
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OVERLEG MET DE PATIËNT
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Contra-indicaties, voorzorgen bij het gebruik, bijwerkingen, interactie met 
andere geneesmiddelen en speciale patiëntengroepen.

Uitgebreide informatie over de contra-indicaties, speciale waarschuwingen, voorzorgen bij het 
gebruik, bijwerkingen, interacties met andere geneesmiddelen en speciale patiëntengroepen staat in 
de Samenvatting van de productkenmerken van Dysport®.6

Dysfagie en ademhalingsstoornissen

Patiënten met onderliggende neurologische aandoeningen inclusief slikproblemen lopen een verhoogd 
risico op deze bijwerkingen. Patiënten met dysfagie en aspiratie in de voorgeschiedenis moeten met 
uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Aan patiënten of zorgverleners moet worden geadviseerd om 
onmiddellijk medische hulp in te roepen als er problemen met slikken, met praten of met de ademhaling 
ontstaan. Dysport® moet bij deze patiënten onder supervisie van een specialist worden gebruikt en mag 
alleen worden gebruikt als wordt aangenomen dat de voordelen van behandeling zwaarder wegen dan 
de risico’s ervan.6

Pediatrische patiënten

Er zijn zeldzame, spontane meldingen van overlijden, soms geassocieerd met aspiratiepneumonie bij 
kinderen met ernstige hersenverlamming na de behandeling met botulinetoxine, inclusief na off-label 
gebruik (bijv. in de nek). Uiterste voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van pediatrische 
patiënten met significante neurologische zwakte, dysfagie of een recent verleden van aspiratiepneumonie 
of longziekte. Patiënten met een slechte gezondheidstoestand mogen alleen worden behandeld als de 
mogelijke voordelen van de behandeling voor de individuele patiënt opwegen tegen de risico’s.6

SPECIALE WAARSCHUWINGEN



ONDERWERPEN DIE MET DE PATIËNT MOETEN WORDEN BESPROKEN

Wat is botulinetoxine en hoe werkt het?32

Botulinetoxine A is een natuurlijk eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie Clostridium botulinum 
en heeft spierontspannende eigenschappen. 

Geringe doses van deze stof worden ingespoten in de aangetaste spieren of huid. De overdracht van 
informatie van de zenuw naar de spieren of de huid wordt hierdoor plaatselijk geremd. Botulinetoxine 
A vermindert hierdoor de overmatige spanning van die spier of de overmatige productie van zweet. 
Na een bepaalde periode (gemiddeld drie tot vier maanden) herstelt het lichaam de geblokkeerde 
zenuwverbinding en merkt de patiënt dat de werking van de botulinetoxine A afneemt.

Wat zijn de risico’s en de bijwerkingen van botulinetoxine?32

Welke bijwerkingen kunnen optreden is afhankelijk van de indicatie voor de behandeling. 
Omdat de behandeling ‘lokaal’ van aard is, zijn de bijwerkingen vaak ook lokaal. 

Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn:

 Pijn of zwelling ter hoogte van de injectieplaats
 Lokale spierzwakte
 Algemene spierzwakte
 Vermoeidheid
 Griepachtige symptomen
 Rood worden van de huid of huiduitslag met hevige jeuk en/of bultjes

Meer informatie staat in de bijsluiter en in de voorlichtingsfolders voor de patiënt.
Bijwerkingen kunnen optreden in andere plaatsen dan in de geïnjecteerde plaatsen. 

Wat is het effect op rijvaardigheid/vermogen om machines te gebruiken

  Wanneer botulinetoxine A rond de ogen is ingespoten kan het zijn dat de patiënt tijdelijk minder 
duidelijk ziet

  Er kan mogelijk tijdelijk spierzwakte optreden na een behandeling met botulinetoxine A
  Beide activiteiten moeten dan worden vermeden

Wat moet uw patiënt doen als hij/zij vermoedt dat een bijwerking is ontstaan?32

  Wanneer patiënten problemen krijgt met slikken, spreken of ademhalen, zwelling van het gezicht, de 
lippen, de tong en/of keel (met name bij behandeling van spieren in de nek- en halsregio), of als er 
een ernstige spierzwakte ontstaat na een injectie met botulinetoxine A moet de patiënt onmiddellijk 
de behandeld arts raadplegen of naar de afdeling Spoedeisende Hulp van een nabij gelegen 
ziekenhuis gaan. Een behandeling door een specialist kan noodzakelijk zijn om verdere complicaties 
te voorkomen. Als een patiënt of iemand die door anderen wordt verzorgd na een behandeling met 
botulinetoxine A denkt dat bij hem/haar een bijwerking is ontstaan moet contact worden opgenomen 
met de betrokken arts of verpleegkundige.

  Mogelijke bijwerkingen die uw patiënt ervaren heeft kunnen gemeld worden bij  
pharmacovigilance.Netherlands@ipsen.com.
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Wie moeten Dysport® niet gebruiken?31

  Personen die overgevoelig zijn voor Dysport® of voor een van de bestanddelen van Dysport®

Wie moeten er voorzichtig zijn met het gebruik van Dysport®

  Personen die problemen hebben met slikken, spreken of ademhalen, omdat deze problemen kunnen 
verergeren

  Personen die (in het verleden) langdurige perioden van spierzwakte (zoals myasthenia gravis) hebben 
(gehad)

 Personen die afwijkingen hebben ten aanzien van de bloedstolling heeft (verlengde bloedingstijden)
 Personen die last hebben van een ontsteking op de voorgestelde injectieplaats(en)

De behandelaar moet elke patiënt voorafgaand aan het toedienen van 
Dysport® vragen of bij hem/haar sprake is van het volgende:31

  Een ziekte die invloed heeft op de spieren en de zenuwen
  Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Dysport® of een andere botulinetoxine A
  In het verleden een bijwerking na behandeling met botulinetoxine 
  Problemen met ademhalen, slikken of bloedingen, in het verleden of op dit moment
  Verlengde bloedingstijden of het gebruik van anticoagulantie
  Zwangerschap of een zwangerschapswens hebben
  Geven van borstvoeding of van plan zijn om borstvoeding te gaan geven

De behandelaar moet elke patiënt vragen of hij/zij een van de volgende 
geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt:31

Er zijn verschillende geneesmiddelen die, bij gelijktijdig gebruik met botulinetoxine A, een versterkend 
effect kunnen hebben op de werking zoals:

  Bepaalde antibiotica (zoals gentamicine, amikacine, polymyxine, tetracycline en lyncomycine)
  Benzodiazepines 
  Lithiumzouten
  Corticosteroïden
  Andere geneesmiddelen die, evenals als botulinetoxine A, zorgen voor spierverslapping
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Samenstelling per injectieflacon 300 E of 500 E Clostridium botulinum type A toxine-hemagglutininecomplex (E =eenheid van activiteit). Indicaties 
Bij kinderen vanaf 2 jaar: symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij ambulante kinderen 
met hersenverlamming (cerebrale parese). Bij kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: blefarospasme, hemifaciaalspasmen, spasmodische torticollis 
en symptomatische behandeling van axillaire hyperhidrose. Bij volwassenen: behandeling van spasticiteit van de arm volgend op een CVA. Dosering 
en wijze van toediening Voor subcutane of intramusculaire toediening na oplossing in natriumchloride oplossing 0,9%. De aanduiding voor de 
eenheid is specifiek voor Dysport en is niet gelijk aan de eenheid van andere botulinetoxine type A bevattende producten. Het zichtbare midden van 
de rubber sluiting dient met alcohol te worden gereinigd, direct vóórdat er doorheen wordt gestoken. Het gereconstitueerde product is fysisch-chemisch 
stabiel gedurende 24 uur bij 2-8 °C in de injectieflacon. Symptomatische behandeling van dynamische equinusvoet vervorming 
vanaf 2 jaar: De maximale totale dosis Dysport die per behandelsessie wordt toegediend, mag niet hoger zijn dan 15 E/kg voor unilaterale 
injecties in de onderste ledematen of 30 E/kg voor bilaterale injecties. Daarnaast dient de totale dosis Dysport per behandelsessie niet hoger te zijn 
dan 1000 E of 30 E/kg, afhankelijk van wat het laagst is. De behandeling met Dysport dient te worden herhaald indien het effect van een vorige 
injectie is uitgewerkt, maar niet eerder dan 12 weken na de vorige injectie. Het merendeel van patiënten in klinische onderzoeken werd tussen de 16 
en 22 weken opnieuw behandeld. Bij sommige patiënten hield de respons langer aan. De patiënten werden gemonitord tot 28 weken. Blefarospasme 
en hemifaciaalspasmen: De minimale effectieve dosis is 40 E per oog. De maximale dosis van 120 E per oog mag niet overschreden worden. 
Verlichting van de symptomen kan binnen 2 tot 4 dagen worden verwacht en de maximale werking binnen 2 weken. Om te voorkomen dat de 
symptomen terugkomen, worden de injecties om de 12 weken herhaald of wanneer nodig, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, 
maar niet vaker dan om de 12 weken. Spasmodische torticollis: Initiële dosering is 500 E per patiënt, die verspreid in de twee of drie meest 
actieve nekspieren worden toegediend. Aanbevolen worden doseringen tussen 250 - 1000 E. De maximale dosis die wordt toegediend mag niet 
hoger zijn dan 1000 E. Injecties kunnen ongeveer elke 16 weken herhaald worden, of zoals vereist om een respons te houden, maar niet vaker dan 
elke 12 weken. Axillaire hyperhidrose: De initiële aanbevolen dosis is 100 E per oksel. De toegediende maximale dosis mag niet hoger zijn 
dan 200 E per oksel. Dysport wordt op 10 plekken per oksel intradermaal toegediend, met 10 E op elke injectieplaats. Het maximaal effect dient 
zichtbaar te zijn bij week 2 na injectie. In het merendeel van de gevallen geeft de aanbevolen dosis een voldoende onderdrukking van de zweetsecretie 
voor ongeveer 48 weken. Injecties worden niet frequenter dan iedere 12 weken toegediend. Spasticiteit van de arm na een CVA: In klinische 
onderzoeken werden doses van 500 en 1000 eenheden verdeeld over geselecteerde spieren bij een gegeven behandelingscyclus. Klinische 
verbetering kan verwacht worden één week na toediening van Dysport. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, worden de injecties wanneer 
nodig herhaald, afhankelijk van de respons van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. Bij sommige patiënten hield de respons 
aan tot 20 weken. Contra-indicaties Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de componenten van Dysport. Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Er zijn bijwerkingen gemeld die verband houden met de verspreiding van het toxine op afstand 
van de toedieningsplaats, wat soms heeft geresulteerd in overlijden van de patiënt, wat in sommige gevallen gepaard ging met dysfagie, pneumonie 
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot dyspneu, ademhalingsproblemen, ademstilstand) en/of significant krachtverlies. De kans op het optreden van 
deze bijwerkingen kan worden verminderd door de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken en de maximaal aanbevolen dosering niet te 
overschrijden. Patiënten die met therapeutische doses werden behandeld, kunnen een verergerde spierzwakte ervaren. Patiënten met onderliggende 
neurologische aandoeningen inclusief slikproblemen lopen een verhoogd risico op deze bijwerkingen. Patiënten met dysfagie en aspiratie in de 
voorgeschiedenis moeten met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Aan patiënten of zorgverleners moet worden geadviseerd om onmiddellijk 
medische hulp in te roepen als er problemen met slikken, met praten of met de ademhaling ontstaan. Dysport mag niet worden gebruikt voor de 
behandeling van spasticiteit bij patiënten bij wie een vaste contractuur ontstaan is. Bij patiënten met verlengde bloedingstijden of een infectie/ontsteking 
op de voorgestelde toedieningsplaats(en) dient Dysport, zoals bij elke intramusculaire injectie, alleen te worden gebruikt indien strikt noodzakelijk. Bij 
het bereiden van de gereconstitueerde oplossing dient men zich bewust te zijn van de toxiciteit van het middel en de daaraan verbonden risico’s. De 
patiënt dient gecontroleerd te worden op het optreden van droge ogen hetzij omdat het behandelde oog onvoldoende sluit, hetzij door een verminderde 
lidslag. Patiënten met (pre-existente) stoornissen in de neuromusculaire prikkeloverdracht, zoals myasthenia gravis, hebben mogelijk een verhoogde 
gevoeligheid voor het botulinetoxine. Deze patiënten dienen uitsluitend onder strikte begeleiding te worden behandeld. Bij een gering aantal patiënten 
behandeld met Dysport is vorming van antilichamen geconstateerd. Klinisch kan dit worden vermoed bij een aanzienlijke vermindering van het 
therapeutisch effect of een overeenkomstige behoefte aan een hogere dosering. Anafylactische reacties ten gevolge van de behandeling met Dysport 
zijn tot dusverre niet bekend, maar zoals gebruikelijk bij alle biologische producten dient adrenaline beschikbaar te zijn en dienen andere maatregelen 
ter behandeling van anafylactische shock te kunnen worden genomen. Dysport bevat menselijk albumine (125 µg/flacon). Het risico van overdracht 
van een virus kan niet met absolute zekerheid worden uitgesloten na gebruik van middelen die menselijke bloedproducten bevatten. Pediatrische 
patiënten: voor de behandeling van spasticiteit geassocieerd met hersenverlamming (cerebrale parese), bij kinderen dient Dysport alleen te worden 
gebruikt vanaf 2 jaar. Nadat het geneesmiddel op de markt verscheen, zijn er zeer zeldzame meldingen geweest van toxineverspreiding naar andere 
plaatsen in het lichaam, bij pediatrische patiënten met co-morbiditeiten, vooral bij hersenverlamming. Over het algemeen was de gebruikte dosis in 
deze gevallen hoger dan de aanbevolen dosis. Er zijn zeldzame, spontane meldingen van overlijden, soms geassocieerd met aspiratiepneumonie bij 
kinderen met ernstige hersenverlamming na de behandeling met botulinetoxine, inclusief na off-label gebruik (bijv. in de nek). Uiterste voorzichtigheid 
is geboden bij de behandeling van pediatrische patiënten met significante neurologische zwakte, dysfagie of een recent verleden van aspiratiepneumonie 
of longziekte. Patiënten met een slechte gezondheidstoestand mogen alleen worden behandeld als de mogelijke voordelen van de behandeling voor 
de individuele patiënt opwegen tegen de risico’s. Interacties Het effect van botulinetoxine kan worden versterkt door antibiotica of andere 
geneesmiddelen, die de neuromusculaire transmissie beïnvloeden, zoals lithiumzouten, benzodiazepines, 4-aminopyridine, guanidines, corticosteroïden, 
aminoglycosiden en cholinesteraseremmers. Polymyxine, tetracycline en lincomycine dienen met voorzichtigheid aan de patiënt te worden gegeven. 
Ook bij gebruik van spierrelaxantia met een langdurige werking moet men bedacht zijn op een mogelijke wisselwerking door de begindosis hiervan 
te verminderen of door een spierrelaxans te gebruiken met een onmiddellijk effect (zoals vencuronium of atracurium). Belangrijkste bijwerkingen 
Algemeen asthenie, vermoeidheid, griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, blauwe plek) Dynamische 
equinusvoet vervorming vanaf 2 jaar: myalgie, spierzwakte, urine-incontinentie, griepachtige symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. 
pijn, erytheem, blauwe plek etc.), loopstoornis, vermoeidheid, vallen. Spasticiteit van de arm na CVA: asthenie, vermoeidheid, griepachtige 
symptomen, reactie op de injectieplaats (bijv. pijn, erytheem, zwellingetc.), spierzwakte, pijn in extremiteit, vallen Blefarospasme en 
hemifaciaalspasmen: ooglidptose, gelaatsparese, ooglidoedeem. Spasmodische torticollis: spierzwakte, dysfagie, droge mond, hoofdpijn, 
duizeligheid, gelaatsparese, gezichtsvermogen wazig, dysfonie, dyspneu, nekpijn, myalgie, pijn in extremiteit, skeletspierstijfheid. Axillaire 
hyperhidrose: compensatoir zweten, dyspneu, pijn in de schouder, bovenarm en nek, myalgie van de schouder en kuit. Afleverstatus U.R. Voor 
prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde SmPC’s (december 2019). 
Registratienummer Dysport 500 E: RVG 17505, Dysport 300 E: RVG 110868. Ipsen Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp, 
Telefoon: 023 554 16 00, e-mail: ipsen.nl@ipsen.com - website: www.ipsen.com / december 2019

Medische vragen: ipsen.nl@ipsen.com
Eventuele bijwerkingen: pharmacovigilance.netherlands@ipsen.com
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Long-lasting symptom relief between injections

Ipsen Farmaceutica B.V.  
Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp, Telefoon: 023 554 16 00
e-mail: ipsen.nl@ipsen.com, website: www.ipsen.com


