
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten
bethanecholchloride

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen 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 MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten en waarvoor wordt dit middel 

ingenomen?
2. Wanneer mag u MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten niet innemen of moet u er extra 

voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten en waarvoor wordt dit middel 
ingenomen?

Geneesmiddel op basis van bethanechol voor stimulatie van de blaas. 
Te gebruiken bij:

 urineretentie na een chirurgische ingreep.
 spierslapte van de blaas bij ziekten van het zenuwstelsel.
 aanvullende behandeling voor het opnieuw laten functioneren van de blaas.

2. Wanneer mag u MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten niet innemen of moet u er
extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u MYOCHOLINE-GLENWOOD niet gebruiken?
 U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6.
 U heeft een verstopping van de urinewegen of van het maagdarmstelsel.
 U heeft bronchiaal astma of aanleg voor astma-aanvallen.
 Na een operatie, wanneer de genezing van de wond onvoldoende is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met MYOCHOLINE-GLENWOOD?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u MYOCHOLINE-GLENWOOD inneemt.
 als u bronchiaal astma of allergische antecedenten met bronchospasmen heeft;
 als u een maagzweer heeft;
 als uw kransslagaders beschadigd zijn;
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 als uw schildklier te snel werkt;
 als uw bloeddruk verhoogd is.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in 
het verleden is geweest.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast MYOCHOLINE-GLENWOOD nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort 
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- Verhoogde  werking  door  geneesmiddelen  die  het  parasympatisch  zenuwstelsel  stimuleren
(pilocarpine,  fysostigmine,  neostigmine),  geneesmiddelen  die  het  orthosympatisch  zenuwstelsel
neutraliseren (dibenamine) en geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen.

- Neutralisatie  door  geneesmiddelen  die  de  effecten  van het  parasympathicomimetisch zenuwstelsel
verminderen (atropine, antihistaminica, antidepressiva)  en  geneesmiddelen  die het  orthosympatisch
zenuwstelsel stimuleren.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem MYOCHOLINE-GLENWOOD bij voorkeur zo lang mogelijk voor of na de maaltijd in om 
misselijkheid en braken te voorkomen.

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.

 U mag MYOCHOLINE-GLENWOOD niet innemen tijdens de zwangerschap.
 Het wordt afgeraden MYOCHOLINE GLENWOOD in the nemen in de periode waarin u 

borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

3. Hoe neemt u MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten in?

Neem dit geneesmiddel altijd in 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.

MYOCHOLINE-GLENWOOD is voor oraal gebruik en wordt in het algemeen op de volgende wijze 
toegediend:

Gebruik bij volwassenen
 Neem in het begin en bij wijze van proef 5 mg MYOCHOLINE-GLENWOOD (een halve 

tablet); herhaal deze dosis 1 of 2 keer met een halfuur tussenpauze tot het gewenste effect is 
bereikt. Neem vervolgens de werkzame dosis drie of vier keer per dag in. Neem de tabletten met 
voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water).

 Deze dosis kan onder medisch toezicht verhoogd worden tot 20, 30 en zelfs tot 50  mg (2, 3 of 
5 tabletten), drie of vier keer per dag.

 De maximale dosis bedraagt 200 mg per dag.
 Neem MYOCHOLINE-GLENWOOD bij voorkeur  zo lang mogelijk voor of na de maaltijd in 

om misselijkheid of braken te voorkomen.

Gebruik bij kinderen
 De gebruikelijke dosis is 0,3 tot 0,6 mg/kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3 tot 4 

innamen.
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Uw arts zal u zeggen hoe lang u MYOCHOLINE-GLENWOOD moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders het gewenste effect niet wordt bereikt.

Heeft u te veel van MYOCHOLINE-GLENWOOD ingenomen?

Wanneer u te veel van MYOCHOLINE-GLENWOOD heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).

De symptomen zijn:
 Overvloedig zweten, gezichtsstoornissen, buikkrampen, opgewondenheid, paniekreacties, 

hypersecretie en bronchiale krampen, vertraging van de hartslag, daling van de bloeddruk, 
spierkrampen en - trillingen en eventueel spierverzwakking of -verlamming, stuiptrekkingen, 
ademhalingsverlamming of -stilstand, longoedeem en coma.

Behandeling:
 Atropinesulfaat is het tegengif bij uitstek voor MYOCHOLINE-GLENWOOD.
 Ernstige onverdraagbaarheid of acute vergiftiging worden behandeld door onmiddellijk 0,5 mg 

tot 1 mg atropinesulfaat in te spuiten, bij voorkeur in de aders.

Bent u vergeten MYOCHOLINE-GLENWOOD in te nemen?
 Neem zo vlug mogelijk het aantal tabletten in dat u vergeten bent, rekening houdend met het 

maximale aantal tabletten dat u per dag mag innemen.
 Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van MYOCHOLINE-GLENWOOD
 Stop de behandeling niet op eigen initiatief: overleg altijd met uw arts indien u 

overweegt om te stoppen.
 De blaaslediging kan opnieuw verstoord worden waardoor er urine in de blaas achterblijft 

(= urineretentie).

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.

Het zijn tekenen van cholinerge prikkeling: misselijkheid, braken, bloedstuwing van het gezicht, 
overvloedig zweten, speekselvloed, tranende ogen, oprispingen, onwillekeurige ontlasting of 
urinelozing, bronchospasmen, vertraagde hartslag, hypotensie.

Gegroepeerd naar frequentie en ernst en per orgaansysteem:
- Zenuwstelselaandoeningen: de symptomen zijn te wijten aan cholinerge prikkeling.
- Oogaandoeningen: tranende ogen.
- Hartaandoeningen: vertraagde hartslag (bradycardie), lage bloeddruk (hypotensie).
- Ademhalingsstelselaandoeningen: bronchospasmen.
- Maagdarmstelselaandoeningen: speekselvloed, misselijkheid, braken, oprispingen, 

onvrijwillige ontlasting.
- Huid- en onderhuidaandoeningen: bloedstuwing van het gezicht, overvloedig zweten.
- Nier- en urinewegaandoeningen: onvrijwillige urinelozing.

Het melden van bijwerkingen
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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:
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Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40 
B-1060 Brussel 
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
verpakking 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. Als u geneesmiddelen op de
juiste manier afvoert worden ze  op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het 
milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in MYOCHOLINE-GLENWOOD?

- De werkzame stof in dit middel is: bethanecholchloride, 10 mg.  

- De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel, talk en calciumsulfaatdihydraat. 

Hoe ziet MYOCHOLINE-GLENWOOD eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Witte tabletten met een deelstreep en de inscriptie ‘MYO10’.

MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking 
met elk 50 tabletten.

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

Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse
Arabellastraße 17
81925 München
Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE269997

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  04/2020.
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