
Mag ik alcohol drinken? 

Inname van alcohol is sterk af te raden tijdens je 
behandeling: het gebruik van alcohol met natrium-
valproaat kan je immers heel duizelig maken. 

Mag ik met de auto rijden? 

Mensen met epilepsie mogen vaak gedurende een 
bepaalde periode na een aanval geen auto bestu-
ren. 

Natriumvalproaat   veroorzaakt vermoeidheid en 
slaperigheid en kan dus je rijvaardigheid negatief 
beïnvloeden. Vraag daarom steeds de toestemming 
van je arts alvorens (opnieuw) een auto te bestu-
ren. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Natriumvalproaat wordt gebruikt als chronische 
behandeling. Je moet het nemen zolang je arts het 
voorschrijft. Je mag nooit je behandeling stoppen 
of de dosis veranderen zonder eerst de arts te 
raadplegen, want dan kunnen epileptische aanval-
len toenemen. Als je de behandeling van je arts 
mag stoppen gebeurt dit best geleidelijk.  

Pletten? 

De tabletten mag je niet pletten. Sommige zijn wel 
deelbaar. 

Indien je tabletten niet kan inslikken moet je dit 
aan je arts melden. Je kan dan druppels of siroop 
nemen.  

Generieken 

Er zijn generieken beschikbaar. 
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Deze geneesmiddelfolder vervangt de offi-
ciële bijsluiter niet.  

Deze folder werd met de grootst mogelijke 
zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn 
als richtlijn of ten titel van inlichting. Het 
raadplegen of het gebruik van deze folder 
ontslaat de gebruiker geenszins van diens 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Zie-

kenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen 
op generlei wijze aansprakelijk worden ges-

teld door de gebruiker van deze folder.  
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Waarom werd mij natriumvalproaat 

voorgeschreven? 

Natriumvalproaat is een geneesmiddel dat wordt 
voorgeschreven aan mensen die lijden aan epilep-
sie om aanvallen te voorkomen. Je kan het gebrui-
ken als enige behandeling of in combinatie met 
andere anti-epileptica.  

Momenteel neem jij: ……………………. 

Waarom wordt er een bloedafname gedaan? 

Eerst zal de arts een bloedafname doen om na te 
gaan of natriumvalproaat bij jou op een veilige 
manier kan gebruikt worden. Je lever dient volledig 
in orde te zijn. Na enkele weken inname van natri-
umvalproaat zal er een nieuwe bloedafname plaats-
vinden om na te gaan of de voorgeschreven dosis 
correct is. De bloedtesten zijn enkel de eerste zes 
maanden nodig.  

Is natriumvalproaat veilig? 

Natriumvalproaat is veilig als je je houdt aan de 
richtlijnen van je arts. Nochtans is natriumval-
proaat niet voor iedereen geschikt. 

Licht daarom steeds je dokter in: 

• wanneer je lijdt aan suikerziekte of problemen 
hebt met je lever; 

• over welke geneesmiddelen je neemt of nam 
(ook die welke je zonder voorschrift hebt aange-
kocht); 

• indien je zwanger bent of het wenst te worden; 
Natriumvalproaat kan aanleiding geven tot een 
verhoogd risico van congenitale (aangeboren) 
afwijkingen bij je baby; 

• als je borstvoeding wenst te geven; 

• als je allergisch bent voor 1 van de stoffen die in 
het geneesmiddel zitten; 

• als je lijdt aan stofwisselingsstoornissen; 

• als je lijdt aan nierinsufficiëntie; 

• als je lijdt aan AIDS; 

• als je lijdt aan Lupus Erythematodes (een zeld-
zame auto-immuunziekte). 

Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je je natri-
umvalproaat afhaalt bij je apotheker. 

Bewaar je geneesmiddel buiten het bereik van kin-

deren en geef het nooit aan anderen.  

Hoe moet ik mijn natriumvalproaat inne-

men? 

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis. Volg 
de richtlijnen van je arts goed op en raadpleeg je 
arts regelmatig. In het begin van de behandeling 
kan de geneesheer de dosis op een langzame 
manier opbouwen. Neem het geneesmiddel steeds 
in met een glas water, bij voorkeur tijdens de 
maaltijd. Tabletten moeten ingeslikt worden zon-
der ze stuk te bijten, duppels moeten verdund 
worden in een half glas water. Indien je zou verg-
eten om je natriumvalproaat in te nemen, dan 
kan je dit nog na enkele uren inhalen, maar neem 
zeker geen dubbele dosis. 

Twijfel je over het juiste gebruik, neem dan con-
tact op met je arts of apotheker.  

Wat voel ik na de inname van mijn natrium-

valproaat? 

Natriumvalproaat  beïnvloedt prikkels in de herse-
nen die een epileptische aanval kunnen veroorza-
ken. 

Na enkele weken zal duidelijk zijn of natriumval-
proaat voldoende werkt. Je aanvallen zullen min-
der frequent, minder heftig zijn en misschien vol-
ledig verdwijnen. Indien er geen verbetering op-
treedt, raadpleeg je arts dan opnieuw. 

Zijn er bijwerkingen met natriumvalproaat? 

In het begin van je behandeling kan je bijwerkin-
gen ondervinden. Deze zijn meestal niet ernstig 
en verdwijnen na enige tijd. Raadpleeg onder-
staande tabel om te weten wat je moet doen. 

Let wel, niet iedereen heeft er last van!  

 

 Bijwerking Wat is het? Wat moet ik 
doen? 

Toename van de 
eetlust en het 
gewicht 

Je eet meer en 
je gewicht neemt 
toe. 

Eet meer groen-
ten en vezels. 

Maagirritatie, 
misselijkheid 

Buikkrampen, 
diarree 

Meestal bij het 
begin van de 
behandeling. 

Neem je natri-
umvalproaat 
tijdens of na de 
maaltijd. 

Slaperigheid, 
bevingen, sufheid, 
duizeligheid, lus-
teloosheid, huid-
uitslag, zwelling 
van voeten en 
benen stoornissen 
in de maandston-
den 

Deze bijwerkin-
gen zijn zelden 
ernstig en ver-
dwiinen na een 
tijd 

Indien het erg is, 
bespreek dit met 
je arts. 

Verandering van 
bewustzijnsni-
veau, verward-
heid, vreemde 
gedragingen, 
frequente of ern-
stigere aanvallen 

Dit is een ernsti-
ge bijwerking 

Contacteer on-
middellijk uw 
arts 

Als je je plots erg 
ziek voelt met 
symptomen zoals 
herhaaldelijk bra-
ken, extreme 
vermoeidheid, 
acute maagpijn, 
geelzucht 

Dit kan wijzen op 
een leveraantas-
ting 

Contacteer on-
middellijk uw 
arts 

Spontane blauwe 
plekken, bloedin-
gen, blaren met 
loslating van de 
huid 

Dit is een ernsti-
ge bijwerking 

Contacteer on-
middellijk uw 
arts 

Andere bijwerkin-
gen 

 Indien je nog 
een andere bij-
werking zou 
voelen, bespreek 
dit dan met je 
arts. 


