
  

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
RISPERIDON ACCORD 0.5 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN    
RISPERIDON ACCORD 1 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN    

                                         RISPERIDON ACCORD 2 MG,  FILMOMHULDE TABLETTEN    
RISPERIDON ACCORD 3 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN   
RISPERIDON ACCORD 4 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN   
RISPERIDON ACCORD 6 MG,  FILMOMHULDE TABLETTEN    

RISPERIDON 
 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. 

• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.  
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit 

geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het 
geneesmiddel heeft gekregen.  

• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is 
vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
In deze bijsluiter: 
 
1.  Wat is Risperidon Accord en waarvoor wordt het gebruikt 
2.  Wat u moet weten voordat u Risperidon Accord inneemt 
3.  Hoe wordt Risperidon Accord ingenomen 
4.  Mogelijke bijwerkingen 
5.  Hoe bewaart u Risperidon Accord 
6.  Aanvullende informatie 
 
1. Wat is Risperidon Accord en waarvoor wordt het gebruikt 
 
Risperidon behoort tot de groep geneesmiddelen die antipsychotica heet.  
 
Risperidon Accord wordt toegepast voor de behandeling van: 
 

• Schizofrenie; deze aandoening kan symptomen veroorzaken als verwarring, hallucinaties (horen, zien of voelen 
van dingen die er niet zijn), waanideeën, buitengewone achterdocht (paranoia), uitzonderlijk in zichzelf gekeerd 
zijn, vervreemding van de maatschappij en niet in staat zijn om gewoon te praten. Mensen met deze 
aandoening kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.  

• Matige tot ernstige manische periode; deze aandoening kan symptomen veroorzaken als euforische of 
prikkelbare stemmingen, een toegenomen gevoel van eigenwaarde, minder slaap nodig hebben, sneller of 
moeilijker praten, snelle gedachtewisseling, sneller afgeleid zijn, slecht in staat zijn om te oordelen en 
verstorend of agressief gedrag. 

• Daarnaast is risperidon ook effectief als onderhoudsbehandeling van klinische verbetering bij patiënten die 
reageerden op de initiële behandeling met risperidon. 

 
2. Wat u moet weten voordat u Risperidon Accord inneemt 
 
Neem Risperidon Accord niet in 
 

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor risperidon of voor één van de andere bestanddelen van Risperidon Accord. 
 
Wees extra voorzichtig met Risperidon Accord 

• Als u lijdt aan de ziekte van Parkinson. 
• Als u lijdt aan dementie als gevolg van Lewy-body-ziekte (een bepaalde aandoening van de zenuwcellen in de hersenen). 
• Als u hoge bloeddruk heeft of in het verleden heeft gehad. 
• Als u lijdt aan diabetes (suikerziekte) of risico loopt om diabetes te krijgen. 
• Als u ooit een beroerte of een TIA (stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen) heeft gehad. 
• Als u een hart- of vaataandoening heeft. 
• Als u lijdt aan hyperprolactinemie (te hoge productie van het hormoon prolactine). 
• Als u epilepsie heeft. 
• Als u een verminderde werking van lever of nieren heeft. 
• Als u lijdt aan dementie. 

 
Ouderen 
Er is weinig ervaring met het gebruik van risperidon bij oudere patiënten. Ouderen kunnen bij gebruik van Risperidon Accord vaker 
last krijgen van duizeligheid, extreem lage bloeddruk en een trage hartslag. Hierdoor lopen ze meer risico op verwondingen door 
een snellere neiging tot vallen. 
 
Kinderen en adolescenten 
Omdat er geen ervaring is met het gebruik van Risperidon Accord bij kinderen en adolescenten jonger dan 15 jaar wordt de 
behandeling met Risperidon Accord niet aanbevolen. 
Er is geen ervaring in de behandeling van manische episoden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. 
 
Dementie 
Het is mogelijk dat het risico op (mini-)beroerte, (hartaanval, plotselinge zwakte of verlamming in het gezicht, armen en benen, 
voornamelijk aan één kant, of verminderd spraakvermogen) groter is bij mensen met dementie die Risperidon Accord gebruiken.  
Overleg met uw arts als u lijdt aan dementie en bovendien een (mini-)beroerte, hoge bloeddruk of suikerziekte heeft gehad. 



  

Onderzoeken bij oudere patiënten met dementie hebben aangetoond dat behandeling met antipsychotica zoals risperidon 
(zogenaamde atypische antipsychotica) schadelijk kan zijn voor de gezondheid van deze patiënten. Neem contact op met uw arts 
als u dit wilt bespreken. 
Risperidon Accord kan met name schadelijk zijn voor de gezondheid van oudere patiënten met dementie als het samen wordt 
gebruikt met geneesmiddelen die furosemide bevatten. Furosemide is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling 
van hoge bloeddruk en zwelling (oedeem) als gevolg van ophoping van water in het lichaam. Laat het uw arts weten als u 
geneesmiddelen gebruikt die furosemide bevatten. 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Overleg met uw arts of apotheker indien u één van de volgende middelen gebruikt: 
 

• Middelen tegen de ziekte van Parkinson. 
• Carbamazepine (voor de behandeling van epilepsie). 
• Antidepressiva, bijv. domipramine, fluoxetine en paroxetine. 
• Andere antipsychotische middelen, bijv. lithium (een middel tegen manische depressie). 
• Middelen tegen een verhoogde bloeddruk of angina, waaronder de volgende: reserpine, guanethidine, methyldopa, β-

blokkers (zoals atenolol, propranolol) of α-blokkers zoals prazosine of doxazosine. 
• Cimetidine of ranitidine (middelen tegen maag- of darmzweren) 
• Fenothiazines (middelen tegen misselijkheid of antipsychotica) 
• Middelen die het zoutgehalte in uw bloed regelen, bijvoorbeeld middelen zoals thiazidediuretica. 
• Middelen die uw hartritme kunnen beïnvloeden (bijv. mefloquine) 

 
Inname van Risperidon Accord met voedsel en drank 

• Wees heel voorzichtig met alcohol. Beperk het gebruik ervan. De gecombineerde werking van Risperidon Accord en 
alcohol kan u slaperig maken. 

 
Zwangerschap en borstvoeding 

• Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

• Vertel uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
Gebruik Risperidon Accord niet tijdens de zwangerschap tenzij dit duidelijk is voorgeschreven door uw arts. 

• U moet geen borstvoeding geven als u Risperidon Accord gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

• Risperidon Accord kan uw alertheid verminderen. U mag daarom niet rijden of machines bedienen tot uw arts heeft 
bepaald wat voor effect dit geneesmiddel op u heeft. 

 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Risperidon Accord 
Risperidon Accord bevat lactose (als lactosemonohydraat). Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde 
suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit medicijn inneemt. De 2 mg en 6 mg tabletten bevatten de kleurstof 
zonnegeel FCF (E110), die allergische reacties kan veroorzaken.  
 

3. Hoe wordt Risperidon Accord ingenomen 
 
Volg bij het innemen van Risperidon Accord nauwgezet het advies van uw arts. Als u het niet zeker weet, dient u contact op te 
nemen met uw arts of apotheker. 
 

• Uw arts zal u vertellen hoeveel Risperidon Accord u dient in te nemen, en voor hoelang. Dit is voor iedereen anders. Uw 
arts zal het aantal en de sterkte van de tabletten op u persoonlijk afstemmen tot het gewenste resultaat is bereikt. 

• Voor doseringen die niet haalbaar of praktisch is, zijn er van dit geneesmiddel andere sterktes verkrijgbaar. 
 
Schizofrenie 
 
Overstappen van een ander antipsychoticum op risperidon: 
 
De behandeling met de andere antipsychotica moet geleidelijk worden beëindigd. In het geval van behandeling met injecties moet 
de behandeling met risperidon worden begonnen op het moment waarop de volgende injectie normaalgesproken zou zijn 
toegediend. 
 
Bij volwassenen en bij jongeren ouder dan 14 jaar 
De behandeling wordt tijdens de eerste dagen geleidelijk aan gestart, en wel als volgt:  
 

Eerste dag: 
2 mg 
risperidon 

Tweede 
dag: 4 mg 
risperidon 

 
Dit kan worden ingenomen als één enkele dosering of in twee giften, de helft ’s ochtends en de andere helft ’s avonds. Uw arts 
kan echter besluiten om de dosis langzamer te verhogen. De dosering wordt dan op u persoonlijk afgestemd maar ligt normaal 
gesproken tussen de 4 mg en 6 mg per dag. 
 
De gebruikelijke startdosering voor ouderen is 0,5 mg tweemaal daags. Uw arts kan de dosis verhogen tot 1 à 2 mg tweemaal 
daags. 
 
Kinderen en adolescenten tot 15 jaar 
Tot op heden is er nog geen ervaring met het gebruik van Risperidon Accord bij kinderen en adolescenten van 15 jaar of jonger. 
Daarom wordt het gebruik van Risperidon Accord bij deze groep afgeraden. 
 



  

Bij patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie 
De aanbevolen startdosering is 0,5 mg tweemaal daags. Deze dosering kan worden aangepast in stappen van 0,5 mg tweemaal 
daags tot een dosering van 1 à 2 mg tweemaal daags. Voorzichtigheid is geboden omdat er weinig ervaring is met de behandeling 
van patiënten met een verstoorde lever- of nierfunctie. 
 
Patiënten met een manische periode 
 
Bij volwassenen en bij adolescenten ouder dan 18 jaar 
 
Als u Risperidon Accord moet gebruiken om de symptomen van een manische periode onder controle te houden, wordt een 
startdosering van 2 mg eenmaal per dag aanbevolen. Uw arts zal de dosering zonodig bijstellen. De meeste mensen voelen zich al 
beter met een dagdosis tussen 1 mg en 6 mg. Uw arts zal u vertellen welke dosering het beste is voor u persoonlijk. Uw 
behandeling moet regelmatig worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld. 
 
Kinderen en adolescenten 
Er is geen ervaring in de behandeling van manische episoden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. 
 
Ouderen 
De aanbevolen startdosering is 0,5 mg tweemaal daags. Deze dosering kan worden aangepast in stappen van 0,5 mg tweemaal 
daags tot een dosering van 1 à 2 mg tweemaal daags. Voorzichtigheid is geboden omdat er weinig ervaring is met de behandeling 
van oudere patiënten. 
 
Belangrijk: Neem nooit meer dan 16 mg risperidon per dag in. Risperidon Accord kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
Neem de juiste hoeveelheid tabletten met wat vloeistof in. 
 
Als u merkt dat Risperidon Accord te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
Wat u moet doen als u meer van Risperidon Accord heeft ingenomen dan u zou mogen 
Als u te veel van Risperidon Accord heeft ingenomen of als iemand anders Risperidon Accord heeft ingenomen, neem dan contact 
op met de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de rest van de tabletten of het lege doosje met u 
mee zodat de arts of het ziekenhuis het gemakkelijker kan identificeren. Bij een overdosis kunnen de volgende verschijnselen 
optreden: slaperigheid, lage bloeddruk (duizeligheid of zwakte), beperking van willekeurige bewegingen, bijvoorbeeld trillingen of 
spiertrekkingen. Veranderingen van de spierspanning en langzame bewegingen zijn ook gemeld als symptoom. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Risperidon Accord in te nemen 
Neem nooit een dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip en ga 
verder met de behandeling. 
 
Als u stopt met het innemen van Risperidon Accord 
Als u stopt met het innemen van Risperidon Accord moet u dat geleidelijk aan doen, vooral als u hoge doseringen heeft gebruikt, 
tenzij uw arts dat afraadt. Na abrupte beëindiging van de behandeling kunnen er verschijnselen optreden als misselijkheid, braken, 
zweten, slapeloosheid, spierstijfheid of krampachtige bewegingen, of kan uw medische aandoening weer optreden. Volg het 
voorschrift van uw arts altijd nauwgezet op.  
 
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Risperidon Accord bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
 
De mogelijke bijwerkingen worden weergegeven volgens de frequentie waarmee ze voorkomen, aan de hand van de volgende 
categorieën:  
Zeer vaak (treedt op bij minstens 1 van de 10 behandelde patiënten) 
Vaak (treedt op bij minstens 1 van de 100 en bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten) 
Soms (treedt op bij minstens 1 van de 1000 en bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten) 
Zelden (treedt op bij minstens 1 van de 10.000 en bij minder dan 1 op de 1000 behandelde patiënten) 
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 van de 10.000 behandelde patiënten) 
 
Bijwerkingen die vaak voorkomen: 

• Verstoorde 
concentratie 

• Angst of 
opwinding 

• Slaperigheid • Obstipatie • Jeuk 

• Plaatselijk uitslag 
of zwelling van de 
huid 

• Problemen met 
de lever 

• Maagpijn • Hoofdpijn • Maag- en 
darmstoornis
sen 

• Gewichtstoename 
of gezwollen 
enkels 

• Verstopte neus • Gezwollen 
gezicht of 
lippen 

• Vermoeidheid • Duizeligheid 

• Problemen met de 
seksuele 
vermogens 

• Kortademigheid • Wazig zien • Incontinentie 
voor urine 

• Slapeloosheid 

• Misselijkheid of braken 
 
Bijwerkingen die zelden voorkomen: 

• De drang om veel water te drinken • Veranderingen in de 
lichaamstemperatuur 

• Stuiptrekkingen 

• Onwillekeurige bewegingen, vooral in het 
gezicht of de tong 

• Beroertes of TIA’s • Duizeligheid 

 
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen: 

• Buitensporige dorst of urinelozing • Trillen • Koorts 
• Duidelijke spierstijfheid of 

spiertrekkingen 
• Langzame 

bewegingen 
• Verminderd 

bewustzijn 
• Mannen kunnen borstvorming • Overmatige • Snellere ademhaling 



  

krijgen speekselproductie of 
rusteloosheid 

• Blijvende erectie van de penis • Hoge 
bloedsuikerspiegel 

• Hoge bloeddruk 

• Uitblijven van menstruatie of 
verandering in de regelmaat ervan 

• Problemen met de 
melkafscheiding 

• Veranderingen in 
het bloedbeeld 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, 
raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
5. Hoe bewaart u Risperidon Accord 

• Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

• Gebruik Risperidon Accord niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doordrukstrip en het doosje. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 

• Niet bewaren boven 30 ºC 
• Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat 

u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
6. Aanvullende informatie 
Wat bevat Risperidon Accord 
Het werkzame bestanddeel is risperidon. 
 
0,5 mg 
filmomhulde 
tabletten  : 

Elke filmomhulde tablet bevat 0,5 mg risperidon. De andere bestanddelen zijn: 

 Kern van de tablet: Lactosemonohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, 
colloïdaal siliciumdioxide, gezuiverd talk, magnesiumstearaat. 

 Tabletomhulling :  Hypromellose, propyleenglycol, titaandioxide E 171, rood ijzeroxide E 172, gezuiverd talk. 
  
1 mg filmomhulde 
tabletten  : 

Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg risperidon. De andere bestanddelen zijn: 

 Kern van de tablet: Lactosemonohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, 
colloïdaal siliciumdioxide, gezuiverd talk, magnesiumstearaat. 

 Tabletomhulling: Hypromellose, propyleenglycol, gezuiverd talk 
  
2 mg filmomhulde 
tabletten  : 

Elke filmomhulde tablet bevat 2 mg risperidon. De andere bestanddelen zijn: 

 Kern van de tablet: Lactosemonohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, 
colloïdaal siliciumdioxide, gezuiverd talk, magnesiumstearaat. 

 Tabletomhulling Hypromellose, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), zonnegeel (E 110), gezuiverd talk 
  
3 mg filmomhulde 
tabletten  : 

Elke filmomhulde tablet bevat 3 mg risperidon. De andere bestanddelen zijn: 

 Kern van de tablet: Lactosemonohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, 
colloïdaal siliciumdioxide, gezuiverd talk, magnesiumstearaat. 

 Tabletomhulling Hypromellose, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), chinolinegeel (E 104), gezuiverd talk 
  
4 mg filmomhulde 
tabletten  : 

Elke filmomhulde tablet bevat 4 mg risperidon. De andere bestanddelen zijn: 

 Kern van de tablet: Lactosemonohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, 
colloïdaal siliciumdioxide, gezuiverd talk, magnesiumstearaat. 

 Tabletomhulling Hypromellose, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), chinolinegeel (E 104), indigotine (E 
132), gezuiverd talk. 

  
6 mg filmomhulde 
tabletten  : 

Elke filmomhulde tablet bevat 6 mg risperidon. De andere bestanddelen zijn: 

 Kern van de tablet: Lactosemonohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, 
colloïdaal siliciumdioxide, gezuiverd talk, magnesiumstearaat. 

 Tabletomhulling Hypromellose, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), chinolinegeel (E 104), zonnegeel (E 
110), gezuiverd talk. 

 
Hoe ziet Risperidon Accord er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
 
0,5 mg filmomhulde tabletten (baksteenrood, rond) verpakkingen van 20, 28, 30, 60, 90 en 120 

tabletten 
1 mg filmomhulde tabletten (wit tot vaalwit, capsulevormig) verpakkingen van 20, 28, 30, 60, 90 en 120 

tabletten 
2 mg filmomhulde tabletten (lichtoranje, capsulevormig) verpakkingen van 28, 30, 60, 90 en 120 

tabletten 
3 mg filmomhulde tabletten (lichtgeel, ovaal, met een breukstreep op 
de ene kant. De breukstreep is alleen om het breken te 
vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de 
verdeling in gelijke doses.) 

verpakkingen van 28, 30, 60, 90 en 120 
tabletten 

4 mg filmomhulde tabletten (groen, capsulevormig) verpakkingen van 28, 30, 60, 90 en 120 
tabletten 

6 mg filmomhulde tabletten (geel, rond) verpakkingen van 28, 30, 60, 90 en 120 
tabletten 

 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 



  

 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Accord Healthcare Limited, 319, Pinner Road, North 
Harrow, Middlesex HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk 
 
In het register ingeschreven onder: 
 
Risperidon Accord 0.5 mg, filmomhulde tabletten: RVG 100170    
Risperidon Accord 1 mg, filmomhulde tabletten: RVG 100172    
Risperidon Accord 2 mg, filmomhulde tabletten: RVG 100173    
Risperidon Accord 3 mg, filmomhulde tabletten: RVG 100174   
Risperidon Accord 4 mg, filmomhulde tabletten: RVG 100175  
Risperidon Accord 6 mg, filmomhulde tabletten: RVG 100176    
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
 

Country Proposed Name 
UK Risperidone 0.5/1/2/3/4/6 mg Tablets 

Germany Risperidone Accord 0.5/1/2/3/4/6 mg Filmtabletten 

Spain Risperidone Accord 0.5/1/2/3/4/6 mg Comprimidos EFG 

Italy Risperidone Accord 0.5/1/2/3/4/6 mg Pellicolarivestiti 

Belgium Risperidone Accord  0.5/1/2/3/4/6 mg Filmtabletten 

Hungary Risperidone Accord  0.5/1/2/3/4/6 mg Tablets 

Ireland Risperidone Accord 0.5/1/2/3/4/6 mg Tablets 

Latvia Risperidone Accord  0.5/1/2/3/4/6 mg Tablets 

Malta Risperidone Accord  0.5/1/2/3/4/6 mg Tablets 

Estonia Risperidone Accord  0.5/1/2/3/4/6 mg Tablets 

Portugal Risperidone Accord   

 
 
Deze tekst is voor het laatst goedgekeurd: 09/2008 


