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Midazolam 
neusspray
Om een epileptische
aanval te stoppen



U of uw kind wordt behandeld met medicijnen om 

epileptische aanvallen te voorkomen. Soms krijgt u 

of uw kind ondanks deze medicijnen toch een aanval. 

De neuroloog of verpleegkundig specialist kan 

Midazolam neusspray voorschrijven als u of uw kind 

grote aanvallen heeft, die langer dan vijf minuten 

duren. In deze folder leest u hoe u de neusspray 

moet gebruiken.

Wat is Midazolam neusspray?
Midazolam neusspray is een medicijn dat gegeven 

kan worden wanneer een epileptische aanval niet 

vanzelf overgaat. De neusspray werkt snel om een 

aanval te stoppen. Midazolam neusspray lijkt op een 

gewone neusspray en is eenvoudig te gebruiken.

Wanneer gebruiken?
Meestal gaat een aanval uit zichzelf over en hoeft 

u geen neusspray te gebruiken. De neuroloog of 

verpleegkundig specialist bespreekt met u wanneer u 

de neusspray WEL moet gebruiken. Dit kan zijn:

 − Als een aanval na 5 minuten niet vanzelf overgaat.

 − Als u of uw kind blauw ziet tijdens een aanval.

Uitzonderingen, die de neuroloog of verpleegkundig 

specialist met u bespreekt als dit voor u of uw kind 

geldt:

 − In sommige gevallen moet de neusspray eerder 

dan 5 minuten gebruikt worden.

De neusspray kan ook gebruikt worden om 

bijvoorbeeld een serie aanvallen te doorbreken.



Hoe gebruiken?
Bespreek onderstaande instructies met mensen waar 

u of uw kind regelmatig mee omgaat. Zij moeten 

de neusspray toedienen als u of uw kind een aanval 

krijgt. Vertelt u hen ook waar zij de spray kunnen 

vinden wanneer dit nodig is.

 − Verwijder de eventuele vergrendeling en het 

beschermdopje.

 − Houdt het flesje rechtop zodat het 

opzuigslangetje in de vloeistof staat.

 − Spray in de lucht totdat er een duidelijke nevel 

vrijkomt.

 − Plaats het neusstuk in het neusgat zoals bij een 

normale neusspray.

 − Druk de houders in, er is nu een spray gegeven.

 − Plaats het neusstuk in het andere neusgat.

 − Druk de houders in, er is nu nog een spray 

gegeven.

 − Plaats de eventuele vergrendeling en het 

beschermdopje weer op de neusspray.

 − Bewaar de neusspray op een donkere plaats op 

kamertemperatuur.

Via de link Midazolam: hoe dient u het toe? kunt u 

een filmpje van Epilepsie.nl bekijken over het gebruik 

van de Midazolam neusspray.

https://epilepsie.nl/over-epilepsie/behandelingen/medicijnen-tegen-epilepsie-anti-epileptica/midazolam-hoe-dien-je-de-neusspray-toe
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Let op: wanneer u de neusspray voor het eerst 

gebruikt, sprayt u eerst een aantal keer in de lucht 

totdat u ziet dat er vloeistof uit de neusspray komt.

De spray is beperkt houdbaar. Na openen is de 

spray 3 maanden houdbaar. Controleer regelmatig 

de houdbaarheidsdatum en vraag op tijd een 

nieuw recept aan uw neuroloog of verpleegkundig 

specialist.

Bijwerkingen
Na een aanval kunt u of uw kind slaperig zijn 

en last hebben van hoofdpijn, duizeligheid, 

geheugenverlies, opwinding, onrust, 

prikkelbaarheid en veranderd gedrag. Dit kan 

veroorzaakt worden door de epileptische aanval of 

door de Midazolam. Dit kan nog tot de volgende 

dag duren en gaat vanzelf over.

De gevaarlijkste bijwerking van Midazolam 

is demping van de ademhaling. U mag dus 

nooit meer van dit medicijn gebruiken dan uw 

neuroloog heeft voorgeschreven. Wanneer u uw 

kind Midazolam heeft gegeven, moet u dertig 

minuten bij uw kind blijven om de ademhaling te 

controleren. Tik uw kind aan als de ademhaling 

gedempt is, meestal is dit voldoende voor het kind 

om weer adem te halen.

De neusspray kan het neusslijmvlies prikkelen. 

Als u of uw kind erg verkouden is dan wordt de 

neusspray niet goed opgenomen. De neusspray 

kan dan in een wangzak gesprayd worden.
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Gebruik geen alcohol na toediening van 

Midazolam. Dit kan de slaperigheid versterken.

Wat als een aanval na toediening niet overgaat?
Een epileptische aanval stopt vaak binnen een 

paar minuten. Midazolam werkt snel en het effect 

moet binnen 5 minuten optreden. Wanneer 

de Midazolam na 5 minuten niet werkt, mag u 

nogmaals Midazolam toedienen en u belt een 

ambulance.

Vragen
Wanneer u nog vragen hebt, kunt u uw vraag 

stellen via:

 − Een e-consult op het patiëntenportaal 

Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw 

DigiD inloggen via onze website www.

maasstadziekenhuis.nl/mijnmaastadziekenhuis.

 − De app BeterDichtbij (indien u dit heeft 

geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op 

www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.

 − Aan de polikliniek Neurologie via  

(010) 291 22 35.

http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis
http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis
http://www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij


De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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