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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 

 

Frovatriptan Sandoz
®
 2,5 mg, filmomhulde tabletten 

frovatriptan (als frovatriptansuccinaatmonohydraat) 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 

belangrijke informatie in voor u.  

 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  

 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het 

kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  

 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 

die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

 

Inhoud van deze bijsluiter:  
1. Wat is Frovatriptan Sandoz 2,5 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen  

5. Hoe bewaart u dit middel?  

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie  

 

 

1. WAT IS FROVATRIPTAN SANDOZ 2,5 MG EN WAARVOOR WORDT DIT 

MIDDEL GEBRUIKT?  
 

Dit middel bevat frovatriptan (als frovatriptan succinaatmonohydraat), dat behoort tot de groep 

geneesmiddelen die triptanen worden genoemd (ook bekend als 5HT1-receptoragonisten).  

 

Dit middel wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van de hoofdpijnfase van een 

migraine-aanval met of zonder aura (een tijdelijk vreemd gevoel vóór een migraine-aanval dat 

van persoon tot persoon erg verschilt, maar dat bijvoorbeeld het zien, ruiken of horen verandert).  

 

Dit middel is niet bedoeld om een migraine-aanval te voorkomen. 

 

 

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 

VOORZICHTIG MEE ZIJN?  
 

De diagnose ‘migraine’ moet met zekerheid zijn vastgesteld door uw arts. 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

 U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6. 

 U heeft een hartprobleem zoals hartfalen of pijn op de borst (angina pectoris), of u heeft een 

hartaanval gehad. 

 U heeft een stoornis in de bloedsomloop van de benen die kramp-achtige pijn veroorzaakt 

wanneer u loopt (perifere vaataandoening). 
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 U heeft een beroerte of een voorbijgaande doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA = 

transient ischaemic attack) gehad. 

 Uw bloeddruk is matig tot ernstig verhoogd. U kunt dit middel mogelijk wel gebruiken als 

uw bloeddruk licht verhoogd is en wordt behandeld. 

 U heeft een ernstige leveraandoening. 

 U gebruikt andere geneesmiddelen voor de behandeling van migraine, waaronder ergotamine 

bevattende middelen of vergelijkbare geneesmiddelen zoals methysergide of andere 5HT1-

receptoragonisten, zoals sumatriptan. 

 

Wanneer één van deze zaken op u van toepassing is, vertel dat dan uw arts, en gebruik dit middel 

niet. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 

 

Wees extra voorzichtig met het gebruik van dit middel als u een patiënt bent met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen), bijvoorbeeld als u: 

 veel rookt of medicijnen gebruikt om te stoppen met roken 

 een vrouw na de overgang bent, of een man ouder dan 40 jaar. 

Vraag in deze gevallen eerst uw arts om advies voordat u dit middel gaat gebruiken. 

 

Stop de inname van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts: 

 als u een gevoel van spanning of pijn in de borst krijgt, kortademig wordt en/of pijn of 

ongemak in één of beide armen, uw rug, schouders, nek, kaak of bovenste deel van de maag 

krijgt; dit kunnen symptomen van een hartaanval zijn, die kan ontstaan bij inname van 

triptanen (middelen tegen migraine), zelfs bij patiënten zonder voorgeschiedenis van hart- en 

vaatziekten (zie ook rubriek 4); 

 als u last heeft van huiduitslag die over het hele lichaam voorkomt met jeuk, plotselinge 

zwelling (vooral rond de lippen, ogen of van de tong), met mogelijk plotselinge moeite om te 

ademen en een versnelde hartslag en hartkloppingen. Dit zijn allemaal symptomen van 

allergie en overgevoeligheidsreactie over het hele lichaam (zie ook rubriek 4). 

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen en jongeren (onder de 18 jaar) aangezien de veiligheid 

en werkzaamheid van dit middel niet werden vastgesteld bij deze leeftijdsgroepen. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Frovatriptan Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 

gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 

gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

 

U mag dit geneesmiddel niet samen met bepaalde andere middelen tegen migraine 

gebruiken; dit geldt met name voor: 

 ergotamine, ergotaminederivaten (o.a. methysergide); wacht op zijn minst 24 uur nadat u bent 

gestopt met het gebruik van deze middelen voordat u overstapt op Frovatriptan Sandoz. Ook 

geldt dat u niet binnen 24 uur na gebruik van een dosis Frovatriptan Sandoz met een van de 

hier genoemde middelen mag beginnen 
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 andere triptanen (5-HT1-receptoragonisten, b.v. sumatriptan, almotriptan, eletriptan, 

naratriptan, rizatriptan of zolmitriptan). 

Tenzij uw arts anders voorschrijft, mag u dit geneesmiddel niet samen gebruiken met 

monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). Dit zijn middelen die worden gebruikt voor de 

behandeling van depressie (iproniazide, isocarboxazide, tranylcypromine, moclobemide). 

 

Vertel het uw arts of apotheker als u de methylergometrine, anticonceptiepil gebruikt (“de pil”) of 

een selectieve serotonineheropnameremmer (citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, 

sertraline). 

 

Gelijktijdig gebruik van Frovatriptan Sandoz met Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) wordt 

niet aanbevolen. 

 

Gelijktijdig gebruik van Frovatriptan Sandoz samen met de hierboven genoemde geneesmiddelen 

(vooral monoamineoxidaseremmers, selectieve serotonineheropnameremmers en Sint-Janskruid) 

kan de kans op een serotoninesyndroom vergroten (symptomen van het serotoninesyndroom zijn: 

rillingen, zweten, een gevoel van opwinding, beven, plotselinge spiersamentrekkingen, 

misselijkheid, koorts en verwardheid). 

 

Vraag uw arts of apotheker om raad als u onzeker bent over het gebruik van andere 

geneesmiddelen in combinatie met Frovatriptan Sandoz. 

 

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem 

dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Dit middel mag niet tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding worden gebruikt, 

tenzij op uitdrukkelijk advies van uw arts.  

Geef in elk geval nooit borstvoeding binnen 24 uur nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen. 

Moedermelk die in deze periode is gekolfd, moet worden weggegooid.  

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines  

Zowel dit middel als de migraine zelf kan slaperigheid veroorzaken. Rijd niet en gebruik geen 

machines als u last krijgt van slaperigheid. 

 

Frovatriptan Sandoz bevat lactose 

Als uw arts heeft gezegd dat u sommige suikers niet verdraagt, moet u uw arts raadplegen voordat 

u dit geneesmiddel gaat gebruiken. 

 

Frovatriptan Sandoz bevat natrium 

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen in wezen 

'natriumvrij' 

 

 

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?  
 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u 

over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
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Neem dit middel zo snel mogelijk in na het begin van de migrainehoofdpijn.  

De aanbevolen dosis is 2,5 mg (één tablet). 

Gebruik dit geneesmiddel niet om te voorkomen dat u migraine krijgt. 

 

Slik de tablet heel door met een groot glas water.  

Dit middel kan samen met voedsel of op een lege maag worden ingenomen.   

 

Wanneer de eerste tablet geen effect heeft, neem dan geen tweede tablet in tijdens dezelfde 

migraine-aanval. Pas bij een volgende migraine-aanval kunt u dit middel weer gebruiken.  

 

Als u een verbetering ervaart na de eerste dosis, maar de pijn binnen 24 uur terugkomt, kunt u een 

tweede dosis nemen. Er moet dan ten minste 2 uur tussen de twee doses zitten.  

Gebruik per 24 uur nooit meer dan de maximale dosis van 5 mg (twee tabletten).  

 

Langdurig gebruik (herhaald gebruik een aantal dagen achtereen) van dit middel wordt niet 

aangeraden. Hierdoor kunnen de bijwerkingen toenemen en kan de hoofdpijn dagelijks en 

chronisch worden. De behandeling moet dan worden gestopt. Neem contact op met uw arts als u 

vaak of dagelijks hoofdpijn heeft, omdat u dan misschien hoofdpijn heeft door overmatig gebruik 

van geneesmiddelen.  

 

Ouderen 

Omdat er weinig ervaring is bij patiënten ouder dan 65 jaar, wordt het gebruik van dit middel bij 

patiënten van deze leeftijdsgroep niet aanbevolen. 

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 

Als u per ongeluk meer van dit middel heeft gebruikt dan zou mogen, neem dan onmiddellijk 

contact op met uw arts of apotheker, of ga naar de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis. Neem de overgebleven tabletten of deze bijsluiter mee. 

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel 

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig als u stopt met dit geneesmiddel.  

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw 

arts of apotheker. 

 

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 

daarmee te maken. 

Stop de inname van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u één van de 

volgende symptomen krijgt: 

 een gevoel van spanning of pijn in de borst, kortademigheid en/of pijn of ongemak in één of 

beide armen, uw rug, schouders, nek, kaak of bovenste deel van de maag; dit kunnen 

symptomen van een hartaanval (myocardinfarct) zijn, die kan onstaan bij inname van 

triptanen (middelen tegen migraine), zelfs bij patiënten zonder voorgeschiedenis van hart- en 

vaatziekte; 

 huiduitslag die over het hele lichaam voorkomt met jeuk, plotselinge zwelling (vooral rond de 

lippen, ogen of van de tong), met mogelijk plotselinge moeite om te ademen en een versnelde 
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hartslag en hartkloppingen. Dit zijn allemaal symptomen van allergie en 

overgevoeligheidsreactie over het hele lichaam (overgevoeligheids-reacties, angio-oedeem, 

anafylaxie). 

De bijwerkingen die in klinische studies met frovatriptan zijn gemeld, waren tijdelijk, meestal 

licht tot matig van ernst en verdwenen spontaan. Sommige gemelde bijwerkingen werden 

mogelijk door de migraine zelf veroorzaakt.  

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):  

 misselijkheid, droge mond, spijsverteringsproblemen, maagpijn 

 vermoeidheid, onprettig gevoel op de borst (zwaar, drukkend of beklemmend gevoel in de 

borst) 

 hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen in armen en benen, verminderd of verstoring van het 

gevoel bij aanraking, extreme slaperigheid 

 opvliegers 

 beklemd gevoel in de keel 

 zichtstoornissen  

 meer zweten. 

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):  

 veranderde smaak, beven, gebrek aan concentratie, slaapzucht (lethargie), versterkt gevoel bij 

aanraking, slaperigheid, onwillekeurige spiersamentrekkingen 

 diarree, slikproblemen, gasvorming in maag of darmen, ongemakkelijk gevoel in de maag, 

winderigheid  

 versnelde hartslag, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, pijn op de borst (intense 

beklemming of gevoel van druk op de borst) 

 het warm hebben, minder hitte en kou kunnen verdragen, pijn, zwakte, dorst, traagheid, meer 

energie, algemeen gevoel van onwel zijn, duizeligheid  

 angst, slapeloosheid, verwardheid, opwinding, zenuwachtigheid, depressie, verlies van het 

gevoel van de eigen identiteit, koude handen en voeten 

 irritatie van de neus (rhinitis), voorhoofdsholte-ontsteking (sinusitis), pijnlijke keel  

 spierstijfheid, bot- en spierpijn, pijn aan handen en voeten, gewrichtspijn, rugpijn, oogpijn, 

oogirritatie, ongemak bij het kijken naar licht 

 jeuk  

 oorsuizen, oorpijn 

 uitdroging 

 vaak plassen, meer moeten plassen 

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):  

 spierkramp, slappe spieren (verminderde spiertonus), afname van de reflexen (hyporeflexie), 

problemen met bewegen 

 verstopping (obstipatie), last van boeren, brandend maagzuur, maagdarmirritatie, blaren in de 

mond, lippijn, blaasjes op de lip, slokdarmkramp, zweren in de maag en het bovenste 

gedeelte van de dunne darm, pijn in de speekselklieren, ontsteking van de mond, kiespijn 

 koorts 

 geheugenverlies, vreemde dromen, persoonlijkheidsstoornis 

 neusbloedingen, versnelde ademhaling, de hik, irritatie van de keel 

 ademhalingsstoornis 
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 nachtblindheid 

 paarse stippen of vlekken op de huid en de slijmvliezen van het lichaam, rood worden van de 

huid, huiduitslag, kippenvel 

 trage hartslag  

 gehoorproblemen, onprettig gevoel aan het oor, jeuk aan het oor, gevoelig gehoor  

 verhoging van bilirubine (een stof aangemaakt door de lever) in het bloed, afname van het 

calciumgehalte in het bloed, abnormale resultaten van urine-onderzoek  

 laag suikergehalte in het bloed 

 ’s nachts vaak plassen, pijn in de nieren 

 zelfverwonding (b.v. bijten of kneuzen) 

 gezwollen lymfeknopen 

 pijnlijke of ongemak op de borsten.  

 

Hoewel de frequentie niet kan geschat worden met de beschikbare gegevens, werden de volgende 

bijwerkingen gemeld: 

 allergische reacties (overgevoeligheid) waaronder huiduitslag die over het hele lichaam 

voorkomt metjeuk, plotselinge zwelling (vooral rond de lippen, ogen of van de tong), met 

mogelijk plotselinge moeite om te ademen, wat kan samengaan met een versnelde hartslag en 

hartkloppingen (anafylaxie). 

 hartaanval (myocardinfarct) 

 ongemak of pijn op de borst, veroorzaakt door een tijdelijke kramp (samentrekking) in uw 

kransslagaders (de bloedvaten die zuurstof en voedingsstoffen naar uw hart brengen, dit is 

een coronair arteriospasme).  

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks 

melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door 

bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 

geneesmiddel. 

 

 

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?  

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Bewaren beneden 30°C.  

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

blisterverpakking en het doosje na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van 

die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag 

uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op 

een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

 

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE  
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Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stof in dit middel is frovatriptan. 

Elke filmomhulde tablet bevat 2,5 mg frovatriptan (als frovatriptansuccinaatmonohydraat). 

 

De andere stoffen in dit middel zijn: 

Tabletkern: gesilificeerde microkristallijne cellulose, watervrije lactose*, siliciumdioxide, 

natriumzetmeelglycolaat (type A) en magnesiumstearaat. 

Filmomhulling: hypromellose (E464), lactosemonohydraat*, macrogol 3350 (E1521), triacetine 

en titaniumdioxide (E171). 

 

* Bevat ongeveer 107 mg lactose per tablet. 

 

Hoe ziet Frovatriptan Sandoz 2,5 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Frovatriptan Sandoz 2,5 mg zijn witte tot gebroken witte, ronde, filmomhulde tabletten, die plat 

zijn, zonder opdruk aan beide zijden. Ze worden verpakt in blisterverpakkingen met 1, 2, 3, 4, 6 

of 12 tabletten. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland 

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere 

 

Fabrikanten 

Chanelle Medical 

Loughrea, Co. Galway 

Ierland 

 

JSC Grindeks 

53 Krustpils street 

Riga, LV-1057 

Letland 

 

Lek Pharmaceuticals d.d. 

Verovškova 57 

1526 Ljubljana 

Slovenië 

 

In het register ingeschreven onder:  
Frovatriptan Sandoz 2,5 mg, filmomhulde tabletten: RVG 112367. 

 

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:  
Italië: Frovatriptan Sandoz 

Finland: FROVATRIPTAN SANDOZ 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Nederland: Frovatriptan Sandoz 2,5 mg, filmomhulde tabletten 
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Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2018. 


