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Het gebruik van midazolam neusspray 
 
Wat is midazolam neusspray? 
Midazolam neusspray is een medicijn dat in de neus verneveld wordt, waardoor het medicijn 
midazolam snel via het neusslijmvlies in de bloedbaan terecht komt en daar zijn werk kan 
doen om een epileptische aanval te doen stoppen. 
 
Wanneer moet u midazolam neusspray gebruiken? 
Midazolam neusspray wordt gebruikt wanneer een epileptische aanval langer dan de door de 
arts afgesproken tijd aanhoudt. Per soort aanval kan deze tijd variëren. Voor grote tonisch-
clonische aanvallen wordt meestal een tijdsduur van tussen drie of vijf minuten aangehouden, 
voor kleinere aanvallen meestal een langere tijdsduur. De afgesproken tijd die een 
epilepsieaanval mag duren, kan per kind verschillend zijn. Bespreek daarom altijd met uw 
behandelende arts na hoeveel tijd u de midazolam neusspray mag toedienen. 
 
Hoeveel midazolam neusspray mag worden toegediend? 
Per pufje van de midazolam neusspray komt er een bepaalde hoeveelheid midazolam in de 
neus terecht. Inmiddels bestaan er pufjes van drie verschillende sterktes: 0,5 mg per pufje 
voor kleine kinderen en 2,5 mg per pufje voor grotere kinderen en 5 mg per pufje voor 
volwassenen. 
De behandelend arts zal met u afspreken hoeveel pufjes bij een aanval mogen worden 
toegediend. De hoeveelheid zal afhangen van het lichaamsgewicht van uw kind en eerdere 
reacties op de midazolamneusspray. Maximaal worden 4 pufjes tegelijk gegeven. Het is heel 
belangrijk om niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid toe te dienen.  
Ook zal de arts met u afspreken hoe vaak u deze neusspray op een dag mag gebruiken. Dit 
kan ook per kind verschillen.  
 
Hoe moet u midazolam neusspray gebruiken? 
1. Verwijder het beschermdopje 
2. Draai het flesje zo dat het uiteinde van het slangetje in het flesje in de vloeistof staat (zie 

figuur) 
3. Voordat de flacon voor de eerste keer gebruikt wordt, moet het pompje vier keer worden 

ingedrukt totdat er een nevel uit het pompje komt (NB niet onder eigen neus houden!) 
4. Plaats het neusstukje in een neusgat 
5. Druk op het pompje, nu is een pufje toegediend 
6. Druk net zo vaak op het pompje als voor uw kind is afgesproken. De pufjes kunnen 

verdeeld worden over twee neusgaten of in geval van verkoudheid in een neusgat 
toegediend worden. 

7. Plaats het beschermdopje na gebruik weer op de flacon 
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Hoe snel heeft midazolam neusspray effect? 
Midazolam neusspray werkt binnen 5-8 minuten. Als uw kind tien minuten na het geven van 
de aanval nog steeds schokken of trekkingen heeft, moet u handelen zoals u afgesproken hebt 
met uw behandelende arts (vaak is er afgesproken dan 112 te bellen, zodat er een ambulance 
komt). Als het kind geen schokken of trekkingen meer heeft, maar nog wel suf en slaperig is, 
is de aanval gestopt.  
 
Wat zijn de bijwerkingen van midazolam neusspray? 
De meest voorkomende bijwerking van midazolam neusspray is slaperigheid. De meeste 
kinderen zullen als gevolg van toedienen van dit medicijn enige tijd gaan slapen. Sommige 
kinderen reageren juist andersom, zij worden juist actief en vaak ook druk van gedrag als 
gevolg van toedienen van deze spray. Als gevolg van toedienen van de neusspray herinneren 
kinderen zich vaak niet meer dat er een aanval is geweest. Midazolam neusspray zorgt ook 
verslapping van de spieren. Het kan zinvol zijn om uw kind in zijligging te leggen nadat de 
aanval gestopt is. 
De neusspray kan via de neus in de keel terecht komen. Kinderen kunnen aangevend dat dit 
een wat vieze prikkelende smaak heeft en een misselijk makend gevoel heeft.  
 
Hoe moet u midazolam neusspray bewaren? 
Bewaarde flacon op een donkere plaats bij kamertemperatuur (15-25 graden), dus niet in de 
koelkast. Zorg dat kinderen niet in staat zijn om bij de midazolam neusspray te komen.  
U kunt de flacon gebruiken tot de houdbaarheidsdatum die op de flacon vermeldt staat zolang 
de neusspray nog niet gebruikt is. Wanneer de neusspray eenmaal gebruikt is, is deze nog drie 
maanden lang houdbaar. Het is handig om de datum van gebruik op het flesje te schrijven.  
Breng midazolam neusspray die over de datum is terug naar de apotheek.  
 
 
Links 
www.epilepsievereniging.nl 
(Site van de epilepsievereniging Nederland) 
www.epilepsie.nl 
(Site van het nationaal epilepsiefonds) 
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