
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor, oplossing voor injectie 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

1 ml oplossing voor injectie bevat 30 mg mepivacaïnehydrochloride.  

 

Eén patroon van 1,8 ml oplossing voor injectie bevat 54 mg mepivacaïnehydrochloride. 

 

Hulpstoffen met bekend effect: natriumchloride en natriumhydroxide.  

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Oplossing voor injectie 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1  Therapeutische indicaties 
 

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor is bestemd voor geleiding of 

infiltratieanesthesie bij tandheelkundige ingrepen. 

 

4.2  Dosering en wijze van toediening 
 

Dosering 
 

Volwassenen: 

Voor een routine-ingreep is de normale dosis voor volwassen patiënten 1 patroon; 

voor meer uitgebreide ingrepen kunnen 2 tot 3 patronen nodig zijn, zulks ter 

beoordeling van de tandarts. De grens van 3 patronen niet overschrijden. 

 

Pediatrische patiënten: 

Scandonest is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 4 jaar (zie 

rubriek 4.3). 

Kinderen vanaf 4 jaar (ca.20 kg lichaamsgewicht) (zie rubriek 4.3.). 

 

Aanbevolen therapeutische dosering:  

De hoeveelheid te injecteren vloeistof dient bepaald te worden aan de hand van de 

leeftijd en het gewicht van het kind en de omvang van de ingreep. De gebruikelijke 

dosering is 0,75 mg/kg = 0,025 ml mepivacaïne-oplossing per kg lichaamsgewicht.  

 

Maximale aanbevolen dosering:  

De hoeveelheid gelijk aan 3 mg mepivacaïne/kg (0,1 ml mepivacaïne/kg) 

lichaamsgewicht niet overschrijden. 

 

Wijze van toediening 

 

Scandonest zonder vasoconstrictor wordt toegediend door injectie.  



Daar het injecteren van koude oplossingen op zich pijnlijk is, verdient het aanbeveling 

de patronen zonodig voor gebruik op de juiste temperatuur te laten komen.  

De oplossing voor injectie moet meteen na het aanbreken van de patroon worden 

gebruikt.  

Een eventueel achtergebleven rest ingeval niet de volledige inhoud is gebruikt, mag 

niet meer worden gebruikt. 

 

Om ervoor te zorgen dat de naald geen bloedvat aanprikt tijdens een injectie, moet 

aspiratie worden uitgevoerd voordat het lokale anestheticum wordt geïnjecteerd. 

 

Om intraneurale injectie te voorkomen en zenuwletsels in verband met 

zenuwblokkades te vermijden, moet de naald altijd een beetje worden teruggetrokken 

als de patiënt tijdens de injectie het gevoel heeft van een elektrische shock of als de 

injectie uitermate pijnlijk is. 

 

4.3  Contra-indicaties 
 

• Overgevoeligheid voor mepivacaïne of voor een lokaal anestheticum van de 

amidegroep of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 

• Kinderen jonger dan 4 jaar (ca.20 kg lichaamsgewicht). 

• Ernstige hartgeleidingsstoornissen (ernstige bradycardie, 2de/3de-graads AV-block) 

die niet voldoende onder controle worden gehouden door een pacemaker 

• Patiënt met epilepsie die onvoldoende onder controle is 

 

4.4  Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 

Bijzondere waarschuwingen 

 
Scandonest 3% moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij: 

 

Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen: 

 

- Perifere bloedvataandoening 

- Aritmieën, vooral van ventriculaire oorsprong 

- Hartfalen 

- Hypotensie 

 

Scandonest 3% moet met voorzichtigheid worden toegediend bij patiënten met een 

verminderde hartfunctie aangezien het mogelijk is dat zij veranderingen als gevolg 

van verlenging van atrioventriculaire geleiding minder goed kunnen compenseren. 

 

Patiënten met epilepsie: 

Alle lokale anesthetica moeten zeer voorzichtig worden gebruikt vanwege hun 

convulsieve werking. 

Voor patiënten met epilepsie die onvoldoende onder controle is, zie rubriek 4.3. 

 

Patiënten met een leverziekte: 

De laagste dosis die efficiënte anesthesie oplevert, moet worden gebruikt; zie 

rubriek 4.2. 

 

Patiënten met porfyrie: 

Scandonest 3% moet met voorzichtigheid worden gebruikt. 

 

Patiënten met maligne hyperthermie: 



Vele geneesmiddelen die tijdens het toedienen van anesthesie worden gebruikt, 

worden als middelen beschouwd die kunnen leiden tot familiale maligne 

hyperthermie. Het is bewezen dat lokale anesthetica van het amidetype veilig kunnen 

worden gebruikt bij patiënten met maligne hyperthermie. Er is echter geen garantie dat 

neurale blokkering de ontwikkeling van maligne hyperthermie tijdens chirurgie 

voorkomt. Bovendien is het moeilijk te voorspellen of bijkomende algehele anesthesie 

noodzakelijk is. Daarom moet een standaardprotocol voor de behandeling van maligne 

hyperthermie beschikbaar zijn. 
 

Oudere patiënten: 

Bij oudere patiënten die ouder zijn dan 70 jaar moeten doseringen worden verlaagd 

(gebrek aan klinische gegevens). 

 

Scandonest 3% moet op veilige en doeltreffende wijze worden gebruikt onder 

geschikte condities: 
De lokale effecten van anesthesie kunnen verminderd zijn wanneer Scandonest 3% 

wordt geïnjecteerd in een ontstoken of geïnfecteerd gebied. 

Er is een risico van bijttrauma (lippen, wangen, slijmvlies en tong), vooral bij 

kinderen; de patiënt moet op de hoogte worden gebracht dat kauwgom en eten moeten 

worden vermeden tot het normale gevoel is hersteld. 

 

Scandonest 3% bevat natriumchloride en natriumhydroxide. Scandonest 3% bevat 

minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per patroon, d.w.z. dat het in wezen wordt 

beschouwd als ‘natriumvrij’. 

 

Voorzorgen bij gebruik 
 

Voordat dit geneesmiddel wordt gebruikt, is het belangrijk: 

• Om vragen te stellen over de diathese, huidige therapieën en voorgeschiedenis 

van de patiënt; 

• Om mondeling contact te blijven houden met de patiënt; 

• Om reanimatieapparatuur bij de hand te hebben (zie rubriek 4.9). 

 

Risico als gevolg van een accidentele intravasculaire injectie: 

Accidentele intravasculaire injectie (bijvoorbeeld onbedoelde intraveneuze injectie in 

de systemische bloedsomloop, onbedoelde intraveneuze of intra-arteriële injectie in 

het hoofd- en halsgebied) kan gepaard gaan met ernstige bijwerkingen, zoals 

convulsies, gevolgd door depressie van het centrale zenuwstelsel of cardiorespiratoire 

depressie en coma, uiteindelijk overgaand in ademhalingsstilstand, ten gevolge van het 

plotselinge hoge gehalte van mepivacaïne in de systemische bloedsomloop. 
Om ervoor te zorgen dat de naald geen bloedvat aanprikt tijdens een injectie, moet dan 

ook aspiratie worden uitgevoerd voordat het lokale anestheticum wordt geïnjecteerd. 

De afwezigheid van bloed in de spuit garandeert echter niet dat intravasculaire injectie 

is vermeden. 
 

Risico als gevolg van intraneurale injectie: 

Accidentele intraneurale injectie kan ertoe leiden dat het geneesmiddel op retrograde 

wijze langs de zenuw beweegt. Om intraneurale injectie te voorkomen en zenuwletsels 

in verband met zenuwblokkades te vermijden, moet de naald altijd een beetje worden 

teruggetrokken als de patiënt tijdens de injectie het gevoel heeft van een elektrische 

shock of als de injectie uitermate pijnlijk is. Als zenuwletsels ten gevolge van de naald 

optreden, kan het neurotoxische effect verergeren door de potentiële chemische 

neurotoxiciteit van mepivacaïne omdat het de perineurale bloedtoevoer kan verstoren 

en lokale wash-out van mepivacaïne kan verhinderen. 
 



Het gelijktijdige gebruik van andere geneesmiddelen kan zorgvuldige controle 

vereisen (zie rubriek 4.5). 

 

4.5  Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 

Interacties die voorzorgen bij gebruik vereisen: 

 

Bijkomende interacties met andere lokale anesthetica 
Toxiciteit van lokale anesthetica is een bijkomende toxiciteit.  
De totale dosis van toegediend mepivacaïne mag niet groter zijn dan de aanbevolen 

maximumdosis. 

 

Sedativa (depressiva van het centrale zenuwstelsel) 
Wanneer sedativa gebruikt worden om de angst van de patiënt te verminderen, moeten 

verlaagde doses van anesthetica worden gebruikt aangezien lokale anesthetica, zoals 

sedativa, het centrale zenuwstelsel onderdrukken en deze combinatie kan een additief 

effect hebben. 

 

4.6  Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 

Zwangerschap 

Tot nu toe is het gebruik van lokale anesthetica tijdens de zwangerschap bij de mens 

niet geassocieerd met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.  Zoals andere 

lokale anesthetica passeert mepivacaïne de placenta. Hoewel de mepivacaïne 

concentraties in het navelstrengbloed lager zijn dan de serum-concentratie bij de 

moeder is de vrije mepivacaïne concentratie gelijk. Bij overdosering kan foetale 

depressie niet worden uitgesloten. Bij toepassing vlak voor of tijdens de partus kunnen 

vitale functies van de foetus worden beïnvloed en kan foetale bradycardie optreden, 

met name bij het paracervicaal block. Scandonest kan eventueel kortdurend en 

incidenteel worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Bij gebruik tijdens partus, is het 

aan te raden de neonaat in de eerste uren na de geboorte goed in de gaten te houden.  

 

Borstvoeding 

Het is niet bekend of mepivacaïne/metabolieten in de moedermelk worden 

uitgescheiden. 

Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Tot en met 10 uur 

na anestesie met Scandonest  mag geen borstvoeding worden gegeven.  

 

Vruchtbaarheid 

Tot op heden zijn er geen gegevens beschikbaar over effect op vruchtbaarheid bij de 

mens na behandeling met mepivacaïne. Bij dieren zijn geen relevante gegevens die 

toxische effecten meldden van mepivacaïne op de vruchtbaarheid. 

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 

Mepivacaïne kan een geringe invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen 

om machines te bedienen. Duizeligheid (waaronder vertigo, 

gezichtsvermogenaandoening en vermoeidheid) kan optreden na toediening van 

mepivacaïne (zie rubriek 4.8). Patiënten mogen bijgevolg de tandartspraktijk niet 

binnen 30 minuten na de tandheelkundige procedure verlaten.  

 

4.8  Bijwerkingen 

 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
 



Bijwerkingen na toediening van mepivacaïne zijn vergelijkbaar met die zijn 

waargenomen met andere lokale anesthetica van het amidetype. Deze bijwerkingen 

zijn, over het algemeen, dosisgebonden en kunnen het gevolg zijn van hoge 

plasmagehaltes die door overdosering, snelle absorptie of onbedoelde intravasculaire 

injectie worden veroorzaakt. Zij kunnen ook het gevolg zijn van overgevoeligheid, 

idiosyncrasie of verminderde verdraagbaarheid bij de patiënt. 
Ernstige bijwerkingen zijn over het algemeen systemische bijwerkingen. 

 

Lijst van bijwerkingen in tabelvorm 
 

De gemelde bijwerkingen zijn afkomstig van spontane meldingen en uit de literatuur. 

De frequenties van de bijwerkingen worden gedefinieerd als: zeer vaak (≥1/10), vaak 

(≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden 

(<1/10.000) en ‘niet bekend’ (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 

Systeem/orgaanklasse 

volgens MedDRA 
Frequentie Bijwerkingen 

Immuunsysteem-

aandoeningen 
Zelden 

Anafylactische / anafylactoïde reacties 

Angio-oedeem (gezichts-, tong-, lip-, keel-, 

larynx-1, periorbitaal oedeem) 

Bronchospasme2, astma 

 Urticaria  

Psychische stoornissen Niet bekend 
Euforische stemming* 

Angst / zenuwachtigheid* 

Zenuwstelsel-

aandoeningen 

 

Vaak Hoofdpijn 

Zelden Neuropathie3, waaronder neuralgie  

Paresthesie (d.w.z. branderig, prikkelend, 

jeukend, tintelend, lokaal gevoel van warmte of 

kou, zonder duidelijke, fysieke oorzaak) van 

orale en periorale structuren; 

Hypo-esthesie / doof gevoel (oraal en 

perioraal)  

Dysesthesie (oraal en perioraal), waaronder 

dysgeusie (bijvoorbeeld smaak metaal, 

smaakstoornis) 

Ageusie 

 

Duizeligheid*, licht gevoel in het hoofd*, 

evenwichtsstoornis* 

 Tremor* 

 

Diepe CZS depressie*,  

Bewustzijnsverlies*, 

Coma*, 

Convulsie (waaronder tonisch-clonisch insult*) 

Presyncope, syncope 

Verwarde toestand*, desoriëntatie* 

Spraakstoornis* (bijvoorbeeld dysartrie, 

spraakzucht) 

Rusteloosheid*, agitatie* 

Somnolentie* 



Niet bekend Nystagmus* 

Oogaandoeningen 

 

Zelden Gezichtsvermogen afgenomen* 

Gezichtsvermogen wazig* 

Accommodatieafwijking* 

Niet bekend 
Syndroom van Horner 

Ooglidptose 

Enoftalmie 

Diplopie (paralyse van oculomotorische 

spieren) 

Amaurose, blindheid 

Mydriase 

Miose 

 
 

Evenwichtsorgaan- en 

ooraandoeningen 
Niet bekend 

Oorongemak 

Tinnitus* 

Hyperacusis* 

Vertigo 

Hartaandoeningen 

 

 

Zelden 

 

 

Hartstilstand* 

Bradycardie*, bradyaritmie* 

Tachycardie*, tachyaritmie (waaronder 

ventriculaire extrasystoles en 

ventrikelfibrilleren)*4
 

Angina pectoris5
 

Geleidingsstoornissen (atrioventriculair blok)* 

Hartkloppingen 

Niet bekend Myocard depressie* 

Bloedvataandoeningen Zelden Hypotensie* (met mogelijke circulatoire 

collaps) 

Zeer zelden Hypertensie* 

Niet bekend Vasodilatatie 

Ademhalingsstelsel-, 

borstkas- en 

mediastinum-

aandoeningen 

Zelden 
Apneu (ademstilstand)* 

Bradypneu* 

Onderdrukte ademhaling* 

Geeuwen* 

Dyspneu2* 

Niet bekend 
Hypoxie6 (waaronder cerebraal)* 

Hypercapnie6* 

Dysfonie (heesheid1) 

Maagdarmstelsel-

aandoeningen 

 

 

 

Zelden 
Nausea* 

Braken* 

Tandvlees- / mondslijmvliesexfoliatie 

(vervellen) / tandvleesulcus / 

mondslijmvliesulceratie 

Zwelling van tong, lippen, tandvlees7 

Niet bekend Stomatitis, glossitis, gingivitis 



Huid- en 

onderhuidaandoeningen 
Zelden 

 

Rash (eruptie) 

Pruritus 

Zwelling aangezicht 

Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 
Zelden 

 

Spiertrekkingen 

Koude rillingen (rillingen) 

Algemene aandoeningen 

en toedieningsplaats-

stoornissen 

 

Zelden Lokale zwelling 

Zwelling van injectieplaats  

Niet bekend Borstkaspijn 

Vermoeidheid, asthenie (zwakheid) 

Het heet hebben 

Injectieplaatspijn 

Hyperthermie 

Letsels, intoxicaties en 

verrichtingscomplicaties 
Niet bekend Zenuwletsel 

 

c) Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen 
1 laryngofaryngeaal oedeem kan typisch voorkomen met heesheid en / of dysfagie; 
2 bronchospasme kan typisch voorkomen met dyspneu; 
3 neurale pathologieën die kunnen voorkomen met de diverse symptomen van 

abnormale gewaarwordingen (d.w.z. paresthesie, hypo-esthesie, dysesthesie, 

hyperesthesie, enz.) van de lippen, tong en mondweefsels. Deze gegevens zijn 

afkomstig van postmarketingmeldingen, vooral na zenuwblokkades in de mandibula, 

waarbij diverse takken van de nervus trigeminus zijn betrokken; 
4 vooral bij patiënten met een onderliggende hartaandoening of patiënten die bepaalde 

geneesmiddelen krijgen; 
5 bij daarvoor gevoelige patiënten of patiënten met risicofactoren voor ischemische 

hartaandoening; 
6 hypoxie en hypercapnie zijn secundair aan onderdrukte ademhaling en / of insulten 

en aanhoudende spierinspanningen; 
7 door accidenteel bijten of kauwen op de lippen of tong terwijl de anesthesie nog 

werkt. 

 

*manifestatie van neurotoxiciteit of cardiale toxiciteit van mepivacaïne door hoge 

plasmaconcentraties van mepivacaïne (absolute overdosering, relatieve overdosering 

zoals onbedoelde injectie in een bloedvat of abnormaal snelle absorptie in de 

systemische bloedsomloop of vertraagd metabolisme en vertraagde eliminatie van het 

product of snelle absorptie, overdosering). Zie rubriek 4.9. 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 

melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 

geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 

nationale meldsysteem: 

 

  Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 

Website: www.lareb.nl 

 

4.9  Overdosering 

 

 Types van overdosering 



 

Overdosering van een lokaal anestheticum in de breedste zin wordt vaak gebruikt voor 

de beschrijving van: 

• absolute overdosering 

• relatieve overdosering, zoals 

 - onbedoelde injectie in een bloedvat, of 

 - abnormaal snelle absorptie in de systemische bloedsomloop, of 

 - vertraagd metabolisme en vertraagde eliminatie van het product. 

 

Symptomen van overdosering 

 

Symptomen van prikkeling van het centrale zenuwstelsel worden doorgaans gevolgd 

door verschijnselen van onderdrukking van het centrale zenuwstelsel, een licht gevoel 

in het hoofd en duizeligheid, concentratieproblemen, wazig zien, spraakstoornissen, 

tinnitus, verwardheid, en circumorale paresthesie, rillen, myoklonie, tremor, en 

plotselinge spiercontracties gevolgd door sufheid, insulten, bewusteloosheid en 

mogelijk ademstilstand. 

 

Cardiovasculaire symptomen zijn hypotensie met mogelijk circulatoire collaps, 

myocard depressie en hartritmestoornissen. 

Deze symptomen kunnen veroorzaakt worden door een onmiddellijk effect op de 

contractiliteit en de perifere weerstand van het myocardium en hypoxie veroorzaakt 

door insulten en apneu. 

 

Behandeling van overdosering 

 

Er moet voor gezorgd worden dat reanimatieapparatuur beschikbaar is voordat de 

tandheelkundige anesthesie met lokale anesthetica wordt gestart. 

Als acute toxiciteit wordt vermoed, moet de injectie van dit product onmiddellijk 

worden stopgezet. 

Zuurstof moet snel worden toegediend, indien nodig met kunstmatige beademing. 

Indien nodig, moet de patiënt in rugligging worden geplaatst. 
In geval van hartstilstand, moet onmiddellijk met cardiopulmonale reanimatie worden 

gestart. 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

5.1  Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: anesthetica, lokale, ATC-code: N01BB03 

 

Mepivacaïnehydrochloride is een lokaal anestheticum van het amidetype, de amiderest 

is dezelfde als die van lidocaïne (2’, 6’- xylyl), de acylrest is daarentegen cyclisch (N-

methylpipecolinyl). 

In tegenstelling tot vele andere lokale anesthetica heeft de stof zelf een lichte 

vasoconstrictieve werking en kan daarom, in daartoe geschikte gevallen, ook zonder 

toevoeging van een afzonderlijke vasoconstrictor worden toegepast. 

 

De anesthesie treedt snel in (ca. 3 minuten) en blijft ongeveer een half uur aanhouden, 

hetgeen voldoende is voor de meeste routine-ingrepen. De post-anesthetische fase is 

korter dan gewoonlijk. Door het feit dat de oplossing voor injectie geen 

vasoconstrictor bevat, is ze bij uitstek geschikt om te worden toegepast bij patiënten 

met verhoogde bloeddruk. 

 

5.2  Farmacokinetische eigenschappen 



 

Mepivacaïne wordt voor ongeveer 75% aan plasma-eiwitten gebonden. Afhankelijk 

van de injectieplaats worden lokale anesthetica vooral verdeeld over alle 

lichaamsweefsels met relatief hoge concentraties in goed doorbloede organen, zoals 

lever, longen, hart en hersenen. De plasmahalfwaardetijd van mepivacaïne is bij 

volwassenen ongeveer 2 tot 3 uur. 

 

Mepivacaïne wordt snel en hoofdzakelijk in de lever gemetaboliseerd. Meer dan de 

helft van de metabolieten wordt via de faeces uitgescheiden. Slechts 5 tot 10% van de 

toegediende dosis wordt onveranderd via de urine uitgescheiden. Binnen 30 minuten 

zijn mepivacaïne en de metabolieten uit het lichaam verdwenen. 

 

5.3  Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

   

  Geen bijzondere gegevens 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1  Lijst van hulpstoffen 
 

Natriumchloride, natriumhydroxideoplossing, water voor injecties. 

 

6.2  Gevallen van onverenigbaarheid 

 

 Niet van toepassing 

 

6.3  Houdbaarheid 
 

 3 jaar. 

De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld en op iedere individuele 

patroon aangegeven met ‘EXP’. 

 

6.4  Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren beneden 25°C en ter bescherming van licht. Een patroon waarvan slechts een 

gedeelte van de inhoud is gebruikt, mag niet later opgebruikt worden. 

 

6.5  Aard en inhoud van de verpakking 
 

Scandonest zonder vasoconstrictor is verkrijgbaar in blisterverpakkingen die 50 

patronen van 1,8 ml bevatten. 

 

6.6  Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
   

  Geen bijzondere vereisten 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

SEPTODONT NV-SA 

Grondwetlaan 87,  

B-1083 Brussel, België 

 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 
RVG 09269 



 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 

VAN DE VERGUNNING 

 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 20/05/1990 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

De laatste wijziging betreft rubrieken 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 en 4.9: 8 juni 2015 


