
Mag ik alcohol drinken? 

Drink geen alcohol tijdens je behandeling: het ge-
bruik van alcohol met carbamazepine kan je heel 
duizelig maken. Je bent ook veel gevoeliger voor de 
effecten van alcohol. Daarom is het raadzaam geen 
alcohol te drinken. 

Mag ik met de auto rijden? 

Doordat het vermoeidheid en slaperigheid veroor-
zaakt kan carbamazepine je rijvaardigheid negatief 
beïnvloeden. Vraag daarom steeds de toestemming 
van je arts alvorens je (opnieuw) een auto be-
stuurt.  

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Neen, nu je je beter voelt mag je niet plots stop-
pen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug 
de kop opsteken. Als je de behandeling van je arts 
mag stoppen gebeurt dit best geleidelijk.  

Pletten? 

CR tabletten (gecontroleerde vrijgave) mag je niet 
pletten 

Als je moeilijk kan slikken moet je dit melden aan 
je arts, die dan gewone tabletten (mag je pletten) 
of siroop kan voorschrijven 

Andere indicatie 

Carbamazepine kan ook gebruikt worden in de be-
handeling van zenuwpijnen. 

Generieken 

Er zijn generieken beschikbaar. 
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Waarom werd mij carbamazepine 

voorgeschreven? 

Sommige mensen lijden aan ernstige stemmings-
schommelingen. Soms ben je vol energie en voel je 
je opgeruimd. Je kan ook prikkelbaar zijn en nau-
welijks aan slapen toekomen. Dit noemen we hypo-
manie. Op andere ogenblikken is je stemming erg 
bedrukt en voel je je depressief. 

Heel wat mensen wisselen periodes van hypomanie 
af met periodes van depressie. Sommigen hebben 
enkel depressieve periodes. Carbamazepine helpt 
in beide gevallen. 

Momenteel neem jij: ……………………. 

Waarom wordt er een bloedafname gedaan? 

Eerst zal je arts een bloedafname doen om na te 
gaan of carbamazepine bij jou op een veilige ma-
nier gebruikt kan worden. Je leverfunctie dient vol-
ledig in orde te zijn. Nadat je enkele dagen carba-
mazepine hebt genomen zal er een nieuwe bloedaf-
name gebeuren om na te gaan of de voorgeschre-
ven dosis correct is. Nadien zal er maar om de drie 
tot zes maand een bloedonderzoek nodig zijn. 

Is carbamazepine veilig? 

Carbamazepine is veilig als je je houdt aan de 
richtlijnen van je arts. Toch is carbamazepine niet 
geschikt voor iedereen. 

Licht daarom steeds je arts in: 

• als je problemen hebt met je hart, lever of nie-
ren; 

• 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; 

• als je borstvoeding wenst te geven. 

 
Je hebt een doktersvoorschrift en  nodig als je car-
bamazepine afhaalt bij je apotheker. 

Bewaar je geneesmiddel buiten het bereik van kin-
deren en geef het nooit aan anderen. 

Hoe moet ik mijn carbamazepine innemen? 

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en 
volg de richtlijnen van je arts goed op. In het 
begin van de behandeling kan je arts de dosis op 
een langzame manier opbouwen. Neem het ge-
neesmiddel steeds in met een glas water. Indien 
je zou vergeten om je carbamazepine in te ne-
men, dan kan je dit nog na enkele uren inhalen. 
Neem zeker geen dubbele dosis. 

Wat voel ik na de inname van mijn carbama-

zepine? 

Wanneer je carbamazepine  inneemt voor stem-
mingsschommelingen kunnen deze nog enkele 
maanden aanhouden. Geef vooral niet op! Niet 
alle dagen zullen even goed zijn, maar dat is heel 
normaal. Uiteindelijk zal je steeds minder dagen 
kennen waarop je je droevig of rusteloos voelt. 
Geef je carbamazepine in elk geval de tijd om te 
werken. 

Zijn er bijwerkingen met carbamazepine? 

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! 

 Bijwer-
king 

Wat is het? Wat moet ik doen? 

Huiduit-
slag, al-
lergische 
reactie 

Uitslag, dikwijls 
gepaard met 
zweren in de 
mond, de keel 
en de neus, 
vaak voorafge-
gaan door 
griepachtige 
symptomen 

Raadpleeg onmiddellijk 
je arts 

Slaperig-
heid  

Je voelt je ver-
moeid de eer-
ste uren na de 
inname. 

• Vermijd het bestu-
ren van voertuigen 
of het bedienen van 
machines. 

• Overleg met je arts 
of je je geneesmid-
del beter op een 
ander tijdstip 
neemt  

Diplopie Je ziet dubbel Vermijd het besturen 
van voertuigen of het 
bedienen van machi-
nes; je hoeft geen 
nieuwe brilglazen 

Raadpleeg eventueel je 
arts 

Vertigo Je voelt je dui-
zelig 

Ga liggen 

Kom traag recht 

Vermijd het besturen 
van voertuigen of het 
bedienen van machi-
nes 

Nausea Je voelt je mis-
selijk. 

Indien het erg is, be-
spreek dit met je arts. 

Andere 
bijwerkin-
gen 

 Indien je nog een an-
dere bijwerking zou 
voelen, bespreek dit 
dan met je arts.  


