
Bijsluiter: informatie voor de
gebruiker

• Als u vaak infecties heeft zoals koorts, hevige koude 
rillingen, keelpijn of zweertjes in de mond. Dit 
kunnen tekenen zijn van een bloedprobleem dat 
'leukopenie' wordt genoemd

• Als u of iemand anders in uw familie een 
voorgeschiedenis heeft van borstkanker.

• Als u hoge prolactinespiegels heeft.

Amisulpride 50 mg, 100 mg,
200 mg en 400 mg tabletten

(Amisulpride)

Ernstige leverproblemen zijn gemeld met 
Amilsulpride-tabletten. Neem onmiddellijk contact 
op met uw arts als u last krijgt van vermoeidheid, 
verlies van eetlust, misselijkheid, braken, buikpijn of 
gele verkleuring van de ogen of huid.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit 
geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer 
lezen.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw 

arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef 

het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, 
zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde zijn als 
die van u.

• Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, 
apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. zie 
paragraaf 4.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van 

toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat 

u Amisulpride Accord inneemt.

Andere geneesmiddelen en Amisulpride-tabletten 
Vertel het uw arts of apotheker als u andere 
geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. 
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept 
koopt, inclusief kruidengeneesmiddelen. Dit is omdat 
Amisulpride Accord de werking van sommige andere 
geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige 
geneesmiddelen de werking van Amisulpride Accord 
beïnvloeden.

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat zijn Amisulpride-tabletten en waarvoor worden ze 
gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Amisulpride 

tabletten inneemt?
3. Hoe neemt u Amisulpride tabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Amisulpride-tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Gebruik dit geneesmiddel niet en vertel het uw arts 
als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

• Levodopa voor de behandeling van de ziekte van Parkinson

• Geneesmiddelen die 'dopamine-agonisten' worden genoemd, 
zoals ropinirol en bromocriptine

Vertel het uw arts VOORDAT u met uw geneesmiddel 
begint als u een van de volgende geneesmiddelen 
gebruikt:
• Geneesmiddelen om uw hartslag te verlagen, 

zoals kinidine, disopyramide, amiodaron en 
sotalol

• geneesmiddelen voor hoge bloeddruk en 
hartproblemen zoals diltiazem, verapamil, 
guanfacine of digitalis

• clonidine gebruikt bij migraine, flushing of 
hoge bloeddruk

• andere antipsychotica die worden gebruikt voor 
psychische problemen

• geneesmiddelen voor ernstige pijn die opiaten worden 
genoemd, zoals morfine en pethidine

• pijnstillers zoals tramadol en 
indomethacine
• mefloquine, geneesmiddel tegen malaria
• geneesmiddelen om u te helpen slapen, 

zoals barbituraten en benzodiazepinen
• verdoving
• antihistaminica zoals promethazine die u 

slaperig maken
• Clozapine gebruikt voor de behandeling van schizofrenie

• geneesmiddelen die hypokaliëmie veroorzaken, zoals 
hypokaliëmische diuretica, stimulerende middelen
laxeermiddelen, IV amfotericine B, glucocorticoïden 
of tetracosactiden

1. WAT ZIJN AMISULPRIDE-TABLETTEN EN 
WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Amisulpride behoort tot een groep geneesmiddelen die 
'antipsychotica' worden genoemd.
De tabletten worden gebruikt voor de behandeling van een 
ziekte die schizofrenie wordt genoemd. Door schizofrenie kunt 
u dingen voelen, zien of horen die niet bestaan, vreemde en 
beangstigende gedachten hebben, uw manier van handelen 
veranderen en u het gevoel geven dat u alleen bent. Soms 
kunnen mensen met deze symptomen zich ook gespannen, 
angstig of depressief voelen. Amisulpride-tabletten werken 
door verstoorde gedachten, gevoelens en gedrag te 
verbeteren. Het wordt gebruikt om schizofrenie te behandelen 
wanneer het begint en ook op lange termijn.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U 
AMISULPRIDE TABLETTEN INNEEMT?

Gebruik Amisulpride-tabletten niet:
• Als u allergisch bent voor amisulpride of voor één van de 

andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in 
rubriek 6). Tekenen van een allergische reactie zijn onder 
meer:   huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, 
zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong.

• Als u een prolactineafhankelijke tumor of 
borstkanker heeft

• Als u een feochromocytoom heeft (een tumor 
op de bijnier)

• Als u jonger bent dan 18 jaar.
• Als u anti-aritmica gebruikt om het hartritme 

onder controle te houden, zoals kinidine, 
disopyramide, procaïnamide, amiodaron, 
sotalol

• Als u bepridil gebruikt (calciumkanaalblokkers 
gebruikt voor pijn op de borst)

• Als u cisapride gebruikt voor 
gastro-intestinale problemen

• Als u sultopride gebruikt bij 
schizofrenie
• Als u thioridazine gebruikt voor 

schizofrenie en psychose
• Als u IV erytromycine en sparfloxacine 

gebruikt bij infecties
• Als u IV-vincamine gebruikt om de 

bloedstroom in de hersenen te verbeteren
• Als u halofantrine gebruikt om malaria te 
behandelen
• Als u pentamidine gebruikt bij 
luchtweginfecties
• Als u levodopa gebruikt, een geneesmiddel voor de behandeling van de 

ziekte van Parkinson (zie de rubriek 'Gebruikt u nog andere 

geneesmiddelen')

• Als bij u een hypofysetumor is vastgesteld.

Vervang door het volgende.
Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van 

toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat 

u Amisulpride inneemt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
• Slik Amisulpride-tabletten voor de maaltijd met 

veel water door.
• Drink geen alcohol terwijl u Amisulpride Tablet 

gebruikt. Dit is omdat het de manier waarop het 
geneesmiddel werkt kan beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt 
zwanger te zijn of zwanger wilt worden, vraag dan 
uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel 
inneemt.

Zwangerschap
Amisulpride tabletten worden niet aanbevolen tijdens de 
zwangerschap en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die 
geen effectieve anticonceptie gebruiken.
Als u Amisulpride Accord gebruikt tijdens de laatste drie 
maanden van de zwangerschap, kan uw baby last krijgen 
van opwinding, verhoogde spierspanning, onvrijwillig 
trillen van het lichaam, slaperigheid, 
ademhalingsproblemen of moeite met eten.
Neem contact op met uw arts als uw baby een van deze 
symptomen krijgt.

Borstvoeding
U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling 
met Amisulpride Accord. Praat met uw arts over de beste 
manier om uw baby te voeden als u Amisulpride tabletten 
gebruikt.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een van de bovenstaande 
punten op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op 
met uw arts of apotheker voordat u Amisulpride Accord inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

U kunt zich minder alert, slaperig of slaperig voelen en 
wazig zien terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Als dit 
gebeurt, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of 
machines.

Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u 
Amisulpride Accord inneemt.
• Als u aan een nierziekte lijdt
• Als u een voorgeschiedenis heeft van epilepsie of toevallen 
(toevallen)
• Als u lijdt aan de ziekte van Parkinson
• Als u een ongewone hartslag (ritme) heeft
• Als u een trage hartslag heeft (minder dan 55 

slagen per minuut)
• Als u een laag kaliumgehalte in uw bloed 
heeft
• Als u een lang QT-interval heeft 
(hartgeleidingsprobleem)
• Als u of iemand anders in uw familie een voorgeschiedenis 

heeft van bloedstolsels, aangezien geneesmiddelen 
zoals deze in verband zijn gebracht met de vorming van 
bloedstolsels

• Als u een hartaandoening of een familiegeschiedenis van 
hartproblemen heeft

• Als uw arts u heeft verteld dat u mogelijk een 
beroerte krijgt

• Als u diabetes heeft of als u is verteld dat u 
een verhoogd risico heeft op diabetes

• Als u op leeftijd bent. Dit komt omdat ouderen meer 
kans hebben op een lage bloeddruk of zich slaperig 
voelen. Er is een kleine toename van het aantal 
sterfgevallen van oudere mensen met dementie 
gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken in 
vergelijking met patiënten die geen antipsychotica 
krijgen.

• Als u een laag aantal witte bloedcellen heeft 
(agranulocytose). Dit betekent dat u gemakkelijker 
dan normaal infecties kunt krijgen.

Amisulpride-tabletten bevatten lactose Als uw 
arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT AMISULPRIDE TABLETTEN INGENOMEN?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies 
zoals uw arts of apotheker u dat heeft 
verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker.

Inname van dit geneesmiddel

• Neem dit geneesmiddel via de mond in.
• Slik de tabletten heel door met een slok 

water. Kauw niet op uw tabletten.
• Voor een maaltijd innemen.
• Als u denkt dat het effect van uw geneesmiddel 

te zwak of te sterk is, verander dan niet zelf de 
dosis, maar vraag uw arts.

Hoeveel te nemen?
• De hoeveelheid Amisulpride-tabletten die u 

inneemt, hangt af van uw ziekte. Volg de 
instructies van uw arts zorgvuldig op.

De aanbevolen orale dosis voor: 
volwassenen
• De gebruikelijke dosis ligt tussen 50 mg en 

800 mg per dag.
• Uw arts kan zo nodig met een lagere dosis 
beginnen.

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.548.pdf
www.911globalmeds.com/buy-amisulpride-solian-online


• Indien nodig kan uw arts tot 1200 
mg per dag voorschrijven.

• Doses tot 300 mg per dag kunnen als een 
enkele dosis worden ingenomen. neem de
dosis elke dag op hetzelfde tijdstip.

• Doses boven 300 mg moeten worden 
ingenomen als de helft 's ochtends en de 
helft 's avonds

• menstruatie stopt
• borstvergroting bij mannen
• moeite met het krijgen of behouden van 

een erectie, of met ejaculatie
• zich duizelig voelen (wat het gevolg kan zijn van een lage 
bloeddruk)
• wazig zicht

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 
gebruikers)
• vertraging van de hartslag
• hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie)
• verward voelen
• verstopte neus
• een aandoening die 'osteoporose' wordt genoemd. Dit is 

wanneer je botten meer kans hebben om te breken.
• hoge niveaus van vet (triglyceriden) of 

cholesterol in het bloed
• accidentele inademing van voedsel met risico op 

longontsteking (longinfectie)
• verhoging van de bloeddruk
• moeite met plassen (urine)
• Leverweefselbeschadiging

ouderen
• Uw arts zal u nauwlettend in de gaten 

moeten houden omdat u meer kans 
heeft op een lage bloeddruk of
slaperigheid als gevolg van dit geneesmiddel.

Patiënten met nierproblemen
Het kan zijn dat uw arts u een lagere dosis moet geven.

Kinderen onder de 18 jaar Amisulpride-
tabletten mogen niet worden gegeven aan 
kinderen jonger dan 18 jaar

Wat u moet doen als u meer van Amisulpride Accord heeft ingenomen 

dan u zou mogen

Als u meer tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, 
neem dan onmiddellijk contact op met een arts of ga naar 
de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis. Neem het 
medicijnpakket mee. Dit is zodat de arts weet wat u heeft 
ingenomen. De volgende effecten kunnen optreden: 
rusteloos of beverig gevoel, stijve spieren, zich slaperig of 
slaperig voelen, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen)
• goedaardige goedaardige tumor (zoals 
prolactinoom)
• zich onwel, verward of zwak voelen, misselijkheid 

(misselijkheid), verlies van eetlust, 
prikkelbaarheid. Dit kan een ziekte zijn die een 
syndroom van ongepaste antidiuretisch 
hormoonsecretie (SIADH) wordt genoemd.

• moe, zwak, verward, spieren hebben die pijn doen, stil 
liggen of niet goed werken. Dit kan te wijten zijn aan 
een laag natriumgehalte in uw bloed

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Amisulpride 
Mylan in te nemen Als u vergeten bent een dosis in te nemen, 
neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is 
voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem 
geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald) (Lettertype: VET)
• Rustelozebenensyndroom (ongemakkelijk gevoel in de 

benen dat tijdelijk wordt verlicht door beweging en 
symptomen die aan het eind van de dag erger 
worden).

• Verhoogde gevoeligheid van uw huid voor zon en 
ultraviolet licht.

Als u stopt met het innemen van Amisulpride 
tabletten Blijf Amisulpride Accord innemen totdat uw 
arts u zegt te stoppen.
Stop niet met het innemen van Amisulpride Accord als 
u zich beter voelt. Als u stopt, kan uw ziekte erger 
worden of terugkomen. Melding 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 worden vermeld. U kunt 
bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Yellow Card 
Scheme: www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA 
Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te 
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Tenzij uw arts u anders vertelt, mag Amisulpride-
tabletten niet plotseling worden stopgezet. Plotseling 
stoppen met de behandeling kan 
ontwenningsverschijnselen veroorzaken, zoals:
• zich ziek voelen of ziek zijn
• zweten
• moeite met slapen of zich rusteloos voelen
• spierstijfheid of ongebruikelijke 
lichaamsbewegingen
• uw oorspronkelijke toestand kan terugkomen. 5. HOE BEWAART U AMISULPRIDE 

TABLETTEN?Bloedtesten
Het gebruik van Amisulpride Accord kan de resultaten van 
sommige bloedonderzoeken beïnvloeden. Deze omvatten 
tests om het hormoon 'prolactine' te meten en 
levertesten. Als u een bloedtest moet ondergaan, is het 
belangrijk om uw arts te vertellen dat u Amisulpride 
Accord gebruikt.

Buiten het zicht en bereik van kinderen 
houden.
• Bewaren beneden 25°C
• Bewaren in de originele verpakking.
• Niet gebruiken na de vervaldatum op de doos, de 

vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de 
maand.

• Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het 
afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker 
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer 
nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen om het milieu 
te beschermen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, 
neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Amisulpride tabletten 
bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN ANDERE 
INFORMATIE

Stop met het innemen van Amisulpride Accord en ga 
onmiddellijk naar een arts of ga naar een ziekenhuis als:

Welke stoffen zitten er in Amisulpride-
tabletten: Deactiefingrediënt is 
amisulpride. Elke tablet van 50 mg bevat 
50 mg amisulpride.
Elke tablet van 100 mg bevat 100 mg 
amisulpride.
Elke tablet van 200 mg bevat 200 mg 
amisulpride.
Elke tablet van 400 mg bevat 400 mg 
amisulpride.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 
gebruikers)
• u een allergische reactie heeft. De verschijnselen 

kunnen zijn: een jeukende, klonterige roes,
slik- of ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de 
lippen, het gezicht, de keel of de tong

• You get more infections than usual. This could 
be because of a blood disorder 
(agranulocytosis) or a decrease in the 
number of white blood cells (leukopenia or 
neutropenia).

• you have fit (seizure)

The other substances for Amisulpride 50mg, 
100mg & 200mg Tablets are maize starch, 
lactose monohydrate, methylcellulose 400cps, 
colloidal anhydrous silica and magnesium 
stearate.Rare (may affect up to 1 in 1000 people)

• You have a high temperature, sweating, stiff 
muscles, fast heart beat, fast breathing and 
feel confused, drowsy or agitated. These could 
be the symptoms of a serious but rare side 
effect called 'neuroleptic malignant syndrome’

• You have a very fast or unusual heart rate or 
chest pain which could result in a heart 
attack or life-threatening heart disorder.

• U heeft bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen 
(symptomen zijn onder meer zwelling, pijn en 
roodheid in het been), die via de bloedvaten naar de 
longen kunnen gaan en pijn op de borst en 
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Als u een 
van deze symptomen opmerkt, zoek dan onmiddellijk 
medisch advies.

De andere stoffen in Amisulpride 400 mg tabletten 
zijn lactosemonohydraat, 
natriumzetmeelglycollaat, magnesiumstearaat, 
microkristallijne cellulose, methylcellulose 400cps, 
basisch gebutyleerd methacrylaatcopolymeer, 
titaandioxide (E171), talk en macrogol 6000.

Hoe zien Amisulpride tabletten eruit en hoeveel zit 
er in een verpakking?
Amisulpride 50 mg, 100 mg en 200 mg tabletten Witte tot 
gebroken witte, ronde, niet-omhulde tabletten met 
breukgleuf met respectievelijk 50, MAM100 en MAM200 op 
één zijde gemarkeerd.

Amisulpride 400 mg tabletten
Witte tot gebroken witte, ovaalvormige, biconvexe filmomhulde 
tabletten met breukgleuf aan één kant met de markering MAM400.

Amisulpride 50 mg, 100 mg, 200 mg en 400 mg tabletten 
zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 60 tabletten.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u een van 
de volgende bijwerkingen heeft: Zeer vaak (kan 
voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

• trillen, spierstijfheid of spasmen. langzame 
beweging, meer speeksel produceren dan 
normaal of rusteloos voelen

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

brengen: Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Verenigd Koninkrijk

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
• Bewegingen die u niet kunt beheersen, voornamelijk 

van de armen en benen. (Deze symptomen kunnen 
verminderen als uw arts uw dosis Amisulpride 
verlaagt of een aanvullend geneesmiddel 
voorschrijft) Fabrikanten:

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD 
Verenigd Koninkrijk,

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 
gebruikers)
• bewegingen die u niet kunt beheersen, voornamelijk 

van het gezicht en de tong

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
• Moeite met slapen (slapeloosheid) of zich angstig 

of geagiteerd voelen
• zich slaperig of slaperig voelen
• constipatie, misselijkheid of braken, droge 
mond
• aankomen
• ongebruikelijke productie van moedermelk bij vrouwen en 

mannen, pijn in de borst

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Industrial Estate, 
Hal Far, Birzebbugia BBG 3000
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Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 08/2021.

N
06

71
4x

xx


