
FLUPHENAZINI DECANOAS 25 mg/ml en 100 mg/ml, INJECTIEVLOEISTOFFEN 
VOOR INTRAMUSCULAIR GEBRUIK  
 
Samenstelling  
Fluphenazini decanoas 25 mg/ml en 100 mg/ml, injectievloeistoffen, bevatten als 
werkzame stof respectievelijk 25 mg en 100 mg flufenazinedecanoaat per mI in een 
basis van sesamolie. Het preparaat is steriel.  
 
Werking  
Flufenazine behoort tot de groep der antipsychotica (fenothiazinederivaten) en wordt 
toegepast bij het onderdrukken van psychosen (geestesziekten, zoals bijv. 
hallucinaties). De intramusculaire toediening (in de spieren) van de, in sesamolie 
opgeloste, stof zorgt voor een lange werkingsduur waardoor dit preparaat 
nadrukkelijk aangewezen is als "onderhoudstherapie".  
 
Toepassing  
Dit preparaat wordt in de aangegeven dosering aanbevolen voor de 
onderhoudsbehandeling van langdurige of terugkerende psychotische 
aandoeningen. 
  
Niet gebruiken bij (contra-indicaties)  
Overgevoeligheid voor fenothiazinederivaten.  
 
Bijwerkingen  
Inherent aan de werking van dit middel kunnen bijwerkingen als initiatiefverlies en 
emotionele afvlakking optreden. In het begin van de behandeling en/of bij het 
verhogen van de dosering kunnen verschillende zogenoemde extrapyramidale 
stoornissen optreden, die herkenbaar zijn aan optredend onvermogen om 
spierbewegingen te beheersen. Verder kunnen zich voordoen: stuipen, verergering 
van depressies en ontstemming en het zogenoemde maligne 
neurolepticumsyndroom (zie “Waarschuwingen en voorzorgen”). 
 
Afhankelijk van de dosering en de duur van de behandeling kunnen soms nog 
optreden: zogafscheiding, stoornissen in de menstruele cyclus bij vrouwen, 
impotentie en erectie- en zaadlozingsstoornissen bij mannen, overmatige 
ontwikkeling van de borstklieren bij mannen, slaperigheid, lage bloeddruk (in het 
algemeen of in de zgn. orthostatische vorm, die zich kan uiten in duizeligheid bij het 
gaan staan), hartkloppingen, droge mond, ontstekingsverschijnselen van de huid, 
overgevoeligheid voor licht en overmatige pigmentatie van de huid, stoornissen in het 
gezichtsvermogen en mogelijk soms vertroebeling van het netvlies, verhoogde 
oogboldruk, stoornissen bij het plassen en soms ook opwinding en delirium (dit 
laatste vooral bij kinderen en bejaarden), misselijkheid, braken en verstopping.  
Vermindering in de aanmaak van bloedcellen en bloedplaatjes kan optreden, 
resulterend in een daardoor veroorzaakte bloedarmoede of plotseling optredende 
keelpijn en hoge koorts. Leverfunctiestoornissen kunnen voorkomen. Een te hoog 
glucosegehalte van het bloed is gemeld.  
 
Waarschuwingen en voorzorgen  
Terughoudendheid is geboden in de behandeling van patiënten die lijden aan 
stoornis in de aanmaak van beenmerg, lever- en nierfunctiestoornissen, hart- en 



vaataandoeningen, ernstige hersenstoornissen, vallende ziekte, ziekte van Parkinson 
en vergrote prostaat. Voorzichtigheid is geboden bij bejaarden vanwege de vergrote 
kans op bijwerkingen. Bij langdurig gebruik kan tardieve dyskinesie 
(bewegingsstoornis, vooral gekenmerkt door oncontroleerbare, soms groteske, 
bewegingen) ontstaan. Deze aandoening kan tijdelijk verergeren of zelfs ontstaan na 
staken van het gebruik. De arts is aanbevolen periodiek hierop te controleren, 
teneinde het risico van niet omkeerbaar zijn van deze aandoening, welk risico bij 
ouderen en patiënten met ernstige hersenbeschadiging het grootst is, te voorkomen. 
Teneinde het risico van pigmentatie (troebeling) van het netvlies te voorkomen, 
verdient een periodiek oogheelkundig onderzoek aanbeveling. De arts dient direct te 
worden geraadpleegd indien verschijnselen optreden van het zogenoemde maligne 
neurolepticum-syndroom. De belangrijkste verschijnselen hiervan zijn: verhoogde 
lichaamstemperatuur, extreme stijfheid van de spieren en oncontroleerbare 
instabiliteit. Bij het optreden van bijwerkingen dient de arts te worden geraadpleegd.  
 
Gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding  
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende 
gegevens om een eventuele schadelijkheid te kunnen beoordelen.  
Het is niet precies bekend in welke mate flufenazine overgaat in de moedermelk en 
welk nadelig effect dat heeft op de ontwikkeling van de zuigeling. Het geven van 
borstvoeding wordt daarom ontraden.  
Zwangere en zogende moeders dienen dit middel niet te gebruiken, tenzij op 
nadrukkelijk advies van de arts.  
 
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken  
Het gebruik van dit middel kan leiden tot verminderd reactie- en 
concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (b.v. autorijden, het bedienen van 
machines, maar ook b.v. lezen) kunnen daarvan hinder ondervinden.  
 
Wisselwerking met andere geneesmiddelen  
Een versterking van sommige effecten (kalmerende en/of zgn. anticholinerge 
werking) kan optreden bij gelijktijdig gebruik van antihistaminica (middelen tegen 
allergie of reisziekte), middelen tegen depressie, kalmerende middelen (waaronder 
barbituraten), slaapmiddelen, sommige pijnstillers (en opiaten) en alcohol. De 
werking van sommige Parkinsonmiddelen kan daarentegen worden verminderd.  
Een versterking van het bloeddrukverlagende effect kan optreden bij gelijktijdig 
gebruik van bepaalde bloeddrukverlagende middelen (zoals fenoxybenzamine, 
labetalol en andere zgn. α-¬blokkeerders, alsmede van methyldopa, reserpine en 
andere zgn. centraal werkende bloeddrukverlagende middelen). Daarentegen wordt 
het bloeddrukverlagende effect van guanethidine geblokkeerd.  
 
Gelijktijdig gebruik van zgn. parasympathicolytica, middelen tegen depressie en 
andere middelen tegen psychose verhoogt het risico op het ontstaan van tardieve 
dyskinesie (bewegingsstoornis, vooral gekenmerkt door oncontroleerbare, soms 
groteske, bewegingen). Sommige middelen die o.m. worden gebruikt bij de 
behandeling van vallende ziekte (zoals barbituraten, fenytoïne en carbamazepine) 
versnellen de afbraak van dit middel in het organisme. Raadpleegt u altijd uw arts of 
apotheker indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt.  
 
 



Dosering en wijze van gebruik  
De arts stelt de behandeling in en u dient de aanwijzingen van de arts nauwgezet op 
te volgen. Onderstaande doseringsvoorschriften vormen een algemene richtlijn voor 
de toepassing bij volwassenen; voor ouderen en kinderen dient de dosering te 
worden beperkt tot een derde tot de helft van deze voorschriften. Toepassing bij 
kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar wordt ontraden.  
 
Gewoonlijk wordt de behandeling ingesteld met een orale therapie (b.v. tabletten 
flufenazine), waarna een eerste diep intramusculaire (b.v. in de bilspier) injectie wordt 
gegeven in een dosering van 12,5 mg, teneinde het effect van die behandeling te 
kunnen waarnemen. Deze gift volstaat om de symptomen gedurende 4-7 dagen te 
behandelen. De verdere onderhoudsbehandeling zal dan worden ingesteld door 
herhaalde toediening, meestal eenmaal per 3-4 weken van 25 (soms 12,5) mg tot 
100 mg per gift.  
 
Bewaring en houdbaarheid  
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten invloed van licht bewaren.  
Op deze wijze bewaard is dit middel houdbaar tot de op de verpakking na de 
aanduiding 'niet te gebruiken na' vermelde datum. De afkorting 'Exp.' op de ampul 
betekent 'niet te gebruiken na’.  
Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.  
In het register ingeschreven onder  
RVG 14898  - Fluphenazini decanoas 25 mg/ml, injectievloeistof voor intramusculair 
gebruik  
RVG 14899  - Fluphenazini decanoas 100 mg/ml, injectievloeistof voor intramusculair 
gebruik  
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Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2008. 


