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Betreft: Informatie over EFEXOR XR® (venlafaxine)
Geachte mevrouw Dinkelberg,
Hartelijk dank voor uw terugkoppeling over ons geneesmiddel Efexor XR. U heeft om verduidelijking
gevraagd over de informatie die wij u hebben toegestuurd in onze vorige schrijven, met
referentienummers NL20001294 en NL20-001318.
De sferoïden: Het klopt dat de sferoïden, ook granules genoemd, de medicatie bevatten. De coating
plus de inhoud vormen samen de sferoïden/granules. De sferoïde is een deeltje met een eigen
membraan. Het membraan van de sferoïde geeft de venlafaxine langzaam vrij, dit is namelijk het
verlengde afgifte mechanisme.
Concentratie venlafaxine (per sferoïde) en de coating: Met de concentratie wordt de concentratie
venlafaxine bedoeld. Tevens is de concentratie venlafaxine in elke sferoïde uniform. Aangezien de
hoeveelheid aangebrachte coating wordt gedaan als een gewichtspercentage per batch, is het mogelijk
dat kleinere sferoïden een iets dikkere coating kunnen hebben en grotere deeltjes een iets dunnere
coating kunnen hebben ten opzichte van een gemiddelde deeltjesgrootte.
Verschil in aantallen korrels per capsule van dezelfde dosis: Het klopt dat de sferoïden van de
capsules met 160 sferoïden, minder medicatie bevatten dan de sferoïden in een capsule met 130
sferoïden. De sferoïden hebben een wisselend bereik. De concentratie venlafaxine in elke sferoïde is
uniform. De capsules worden gevuld op basis van gewicht, daarom is er geen standaard hoeveelheid
sferoïden in een capsule.
Houd er rekening mee dat het openen van de capsules off-label gebruik is. Pfizer kan niet aanbevelen
om Efexor XR op een andere manier te gebruiken dan staat beschreven in de Samenvatting van de
Productkenmerken (SPC).1
Wij hopen dat deze informatie van enig nut zal zijn. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor
nadere informatie.
Met vriendelijke groet,

Nagila Muller, MSc.
Medical Information Officer
Ref: NL20-001363
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Disclaimers:
Pfizer respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze EER Privacyverklaring voor
medische informatie, klachten over producten en veiligheid van geneesmiddelen, beschikbaar op
https://privacycenter.pfizer.com/inquiries
Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Pfizer, of voor het verzenden van een
kopie van de Privacyverklaring per e-mail of per post, kunt u contact met ons opnemen via het lokale
telefoonnummer van Pfizer of per e-mail: Medical.Information@Pfizer.com
LET OP: deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon die specifiek informatie over een
Pfizer-product heeft aangevraagd. Indien u de bijgevoegde informatie niet specifiek heeft aangevraagd,
dient u die te verwijderen en Pfizer te bellen om dit aan ons te melden.

