
Mag ik alcohol drinken? 

Alcohol versterkt het versuffend effect van leveti-
racetam. Ook als je hier voordien geen last van 
had, kan je door het gebruik van alcohol suffer 
worden. Bovendien kan je coördinatie- en beoorde-
lingsvermogen afnemen. 

Mag ik met de auto rijden? 

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

Doordat het vermoeidheid en slaperigheid veroor-
zaakt kan levetiracetam 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 dit toch  doet zullen je klachten zeker 
terug de kop opsteken. Je zal je levetiracetam lang 
moeten nemen, soms gedurende vele jaren. Je 
mag nooit je behandeling zonder advies van je arts 
stoppen, want dan kunnen epileptische aanvallen 
toenemen. Als je de behandeling van je arts mag 
stoppen gebeurt dit best geleidelijk.  

Pletten? 

Levetiracetam tabletten mogen geplet worden. De 
geplette tabletten hebben wel een slechte smaak. 
Er bestaat echter ook een siroop, indien men moei-
te heeft om de tabletten te slikken 
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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 levetiracetam voorgeschre-

ven? 

Levetiracetam is een geneesmiddel dat wordt voor-
geschreven aan mensen die lijden aan epilepsie. 
Een epileptische aanval is een korte episode van 
symptomen die veroorzaakt worden door een ab-
normale (elektrische) activiteit in de hersenen. 
Levetiracetam stabiliseert de elektrische activiteit 
van de hersenen, waardoor epileptische aanvallen 
vermeden worden. Je kan levetiracetam gebruiken 
als enige behandeling of in combinatie met andere 
anti-epileptica.  

Momenteel neem jij: ……………………. 

Is levetiracetam veilig? 

Levetiracetam is veilig als je je houdt aan de richt-
lijnen van je arts. Nochtans is dit geneesmiddel niet 
voor iedereen geschikt. 

Licht daarom steeds je arts in:  

• Over welke geneesmiddelen of voedingssupple-
menten je neemt of nam (ook die welke je zon-
der voorschrift hebt aangekocht); 

• Over problemen met je nieren en/of lever; 

• Als je zwanger bent of het wenst te worden;  

• Als je borstvoeding wenst te geven; 

• Als je ooit een allergische reactie hebt gehad op 
dit of een ander geneesmiddel 

 

Je hebt een voorschrift en een attest van je zieken-
fonds nodig als je levetiracetam afhaalt bij je apo-
theker en wil genieten van terugbetaling. 

Bewaar je geneesmiddel steeds op een koele, dro-
ge plaats en uit de buurt van directe warmte en 
licht. Bewaar het buiten bereik van kinderen en 
geef het niet door aan anderen. 

Hoe moet ik mijn levetiracetam 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 langzaam opbouwen.  Neem je geneesmiddel 
in met voldoende water (een glas), al dan niet tij-
dens de maaltijd. 

De dagelijkse dosis wordt in twee gelijke delen 
genomen, iedere dag op ongeveer hetzelfde tijd-
stip 

Indien je zou vergeten om je levetiracetam te 
nemen, haal dit dan zo snel mogelijk in. Neem 
zeker geen dubbele dosis. 

Wat voel ik na de inname van mijn levetira-

cetam? 

Levetiracetam beïnvloedt prikkels in de hersenen 
die een epileptische aanval kunnen veroorzaken. 

Na enkele weken zal duidelijk zijn of levetirace-
tam voldoende werkt. Je aanvallen zullen minder 
vaak voorkomen, minder heftig zijn en misschien 
volledig verdwijnen. 

In het begin van je behandeling of na een dosis-
verhoging kan je bijwerkingen ondervinden.  Deze 
zijn meestal niet  

ernstig en verdwijnen na enige tijd. Raadpleeg 
onderstaande tabel om te weten wat je moet 
doen. 

Let wel, niet iedereen heeft er last van! 

Raadpleeg steeds je arts wanneer er een toename 
is van de ernst en/of het aantal aanvallen. 
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