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MIDAZOLAM NEUSSPRAY 
 

1 Werking en toepassingen 

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? 
De werkzame stof in midazolam neusspray is midazolam. 
 
Midazolam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert 
angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen. 
 
Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid, onrust, aanvallen van epilepsie, hik en alcoholontwenning. 
 
De midazolam neusspray wordt gebruikt om een epileptische aanval te stoppen die langer dan vijf 
minuten duurt. De toediening in de neus wordt gekozen als een injectie niet mogelijk is en een zetpil of 
klysma met diazepam niet wenselijk zijn. Meestal zal deze neusspray worden toegediend door een 
ouder of verzorger. Als u de epilepsie aanval tijdig voelt aankomen is het soms mogelijk de spray zelf 
toe te dienen. Met de neusspray kunt u de aanval dan voorkomen. 
 
Het effect begint meestal binnen tien minuten. 

2 Bijwerkingen 

Op welke bijwerkingen moet ik letten? 
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag. De 
belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende. 
 
Regelmatig 

• Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen 
verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. U heeft bijvoorbeeld meer kans 
te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan. Ongelukken kunnen 
bijvoorbeeld ook plaatsvinden: in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van 
apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. 

 
Regelmatig, na gebruik van de neusspray 

• Prikkelend of stekend gevoel in de neus direct na toediening. Verder een loopneus of soms 
pijn aan de neus. 

• Irritatie van de ogen en tranende ogen direct na toediening. Deze bijwerkingen zijn 
voorbijgaand. Raadpleeg uw arts als ze blijven bestaan. 

• Irritatie in de keel. 
 
Zelden 

• Schorre keel en bittere smaak in de mond. Deze verschijnselen zijn meestal binnen een 
kwartier verdwenen. 

• Tijdelijk geheugenverlies. Het is mogelijk dat u vergeet wat binnen enkele uren na gebruik is 
gebeurd. 

• Maag-darmklachten, zoals misselijkheid of diarree. 

• Bijwerkingen omgekeerd aan verwachte effect, zoals juist rusteloosheid, prikkelbaarheid, 
nachtmerries en hallucinaties (waandenkbeelden), vooral ouderen en kinderen zijn hier 
gevoelig voor. 

 
Zeer zelden 

• Huiduitslag, jeuk of galbulten. Mogelijk bent u overgevoelig voor een van de bestanddelen. 
Overleg hierover met uw arts. 
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Bij langdurig gebruik, bijvoorbeeld bij enkele weken dagelijks gebruik van de neusspray 
Soms 

• Ontwenningsverschijnselen bij stoppen. Stop dan geleidelijk in overleg met uw arts. 
 
Bij zeer regelmatig gebruik 

• Blijvende beschadiging van het neusslijmvlies. Hierdoor kan de neusholte ingeademde 
stofdeeltjes minder goed opvangen en uit de longen, luchtpijp en keel verwijderen. Dit kan 
bijvoorbeeld leiden tot langer aanhoudende verkoudheden. 

 
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u 
andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 
 

3 Hoe, wanneer en hoelang? 

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? 
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
 
Hoe? 

• Bij een epilepsie-aanval zal een gezinslid, verzorger of arts de neuspray bij u toedienen. 

• Bij het eerste gebruik van de spray, moet het pompje een paar maal worden ingedrukt in de 
lucht. De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing. De volgende keren is dit niet 
meer nodig. 

• Uw hoofd wordt rechtop gehouden. 

• De tuit wordt in één neusgat gebracht en het andere neusgat wordt dichtgedrukt. 

• Het pompje wordt eenmaal ingedrukt. 

• Na gebruik moet de tuit goed worden schoongemaakt met lauw water en moet de flacon goed 
worden afgesloten 

 
Wanneer? 
U moet dit middel gebruiken als de epilepsie aanval langer dan vijf minuten duurt. 
 
Hoelang? 
Meestal stopt de aanval als u dit middel één keer gebruikt. Soms is het nodig dit middel nog een keer 
te gebruiken. Als de aanval niet stopt, moet u naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt u verder 
behandeld. 
 

4 Dosis teveel? 

Wat moet ik doen als ik teveel heb gesprayd? 
Heeft u meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Raadpleeg uw arts. Te veel gebruik van deze 
neusspray kan het neusslijmvlies blijvend beschadigen. 
 

5 Autorijden, alcohol, voeding 

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan... 
 
Autorijden? 
Als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde 
keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van 
het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de 
website van het CBR 
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Alcohol drinken? 
Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op 
alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals 
sufheid en een verminderde coördinatie. 
 
Alles eten? 
Wanneer u grapefruitsap drinkt of grapefruit eet tijdens het gebruik van midazolam, heeft u extra kans 
op bijwerkingen. Vooral als u veel grapefruitsap drinkt of grapefruits eet. 
 
De kans op bijwerkingen is klein: 

• als u maximaal 1 glas grapefruitsap per keer drinkt of 2 grapefruits per keer eet; 

• als u maximaal 2 keer per week grapefruitsap drinkt of grapefruits eet; 

• als u grapefruitsap drinkt of grapefruits eet met een tussenpoos van 3 dagen of langer. 
 
Als u veel last krijgt van bijwerkingen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. 
 

6 Wisselwerking 

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? 
Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de 
werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die 
werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'. 
 
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. 
 
Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de 
verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en 
coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan midazolam nog langer dan 3 dagen doorwerken. U 
kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden. 
 
Door de volgende medicijnen kan de hoeveelheid midazolam in het bloed stijgen. Hierdoor zijn de 
werking en de bijwerkingen, zoals sufheid, sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie 
voorgeschreven heeft gekregen. Misschien kan deze u een medicijn voorschrijven dat deze 
wisselwerking niet heeft. 

• De antidepressiva fluoxetine en fluvoxamine. 

• De medicijnen bij hart- en vaatziekten verapamil en diltiazem. 

• De antibiotica erytromycine en claritromycine. 

• De medicijnen tegen schimmelinfecties itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posaconazol en 
voriconazol. 

• Het maagmiddel cimetidine. 

• Medicijnen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, 
ritonavir, saquinavir en tipranavir. 

• Telaprevir, simepravir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C.  

• Idelalisib, een medicijn gebruikt tegen kanker. 
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De volgende medicijnen verminderen de werking van midazolam. Uw arts zal hiermee rekening 
moeten houden bij het bepalen van de dosering. Misschien kan de arts u een medicijn voorschrijven 
dat deze wisselwerking niet heeft. 

• De medicijnen tegen epilepsie fenytoïne, carbamazepine, barbituraten zoals fenobarbital, 
primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn of manische 
depressiviteit. 

• De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine. 

• Medicijnen die sint-janskruid bevatten. Dit heet ook wel hypericum en is zonder recept 
verkrijgbaar. 

• De medicijnen tegen kanker dabrafenib en enzalutamide. 
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan 
contact op met uw apotheker of arts. 

7 Zwangerschap en borstvoeding 

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
 
Zwangerschap 
Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het 
gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het 
veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico voor het 
kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. 
 
Slik dit medicijn NIET vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Bij gebruik na de achtste maand 
kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft adem te halen. Bovendien 
kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. 
 
Eenmalig gebruik tijdens een epilepsie aanval is wel mogelijk. Overleg hierover met uw arts. 
 
Borstvoeding 
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. 
Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander middel 
voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken. 
 

8 Wanneer niet gebruiken? 

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken? 
U mag dit middel niet gebruiken 

• Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op midazolam. 
 
Overleg vóór gebruik met uw arts: 

• als u last hebt van de spierziekte myasthenia gravis. Indien de ziekte niet goed onder controle 
is, kan het gebruik van midazolam de verschijnselen verergeren. Als de myasthenia wel goed 
onder controle is, kan dit middel in de normale dosering geen kwaad. 

• als u last heeft van slaap-apneu (kortdurend stokken van de ademhaling tijdens de slaap). 
Deze klachten kunnen verergeren 

 
Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen’ en ‘Zwangerschap en borstvoeding’. 
 

9 Stoppen 

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? 
Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen. Er 
treden dan over het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op. 
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10 Samenstelling 

Wat zit er in dit medicijn? 
Midazolam neusspray bevat 2,5 mg midazolam per pufje. Verder bevat de spray propyleenglycol, 
benzylalcohol en water. 
 

11 Bewaren 

Hoe moet ik dit medicijn bewaren? 
Bewaar de neusspray beneden 25 ºC, niet in de koelkast of vriezer.  
 
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker. 
 

12 Overige informatie 

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de 
voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de 
ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden 
aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. 
Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. 
Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl 
 
 


