
Mag ik met de auto rijden? 

Mensen met epilepsie mogen vaak gedurende een 
bepaalde periode na een aanval geen auto bestu-
ren. Topiramaat kan slaperigheid, duizeligheid en 
zichtstoornissen of troebel zicht veroorzaken, wat 
je rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden. Vraag 
daarom steeds  toestemming aan je arts alvorens 
je (opnieuw) een auto bestuurt. 

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. Je zal je Topiramaat  lang moeten 
nemen, soms gedurende jaren. Je mag nooit je 
behandeling zonder toelating van je arts stoppen, 
want dan kunnen je epileptische aanvallen toene-
men. Als je de behandeling van je arts mag stop-
pen, gebeurt dit best geleidelijk.  

Pletten? 

Topiramaat is verkrijgbaar in tabletten en capsules. 
Indien je moeilijk kan slikken gebruik je beter de 
harde capsules die je kan openen, aangezien de 
tabletten een slechte smaak hebben wanneer ze 
geplet worden. De inhoud van de geopende capsu-
les kan je verstrooien  op een lepeltje met wat 
zacht voedsel. Dit mengsel van voedsel en genees-
middel moet onmiddellijk zonder te kauwen door-
geslikt worden. 

Andere indicatie 

Je kan Topiramaat preventief nemen om migraine-
aanvallen te voorkomen 

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 topiramaat voorgeschre-

ven? 

Topiramaat is een geneesmiddel dat wordt voorge-
schreven aan mensen die lijden aan epilepsie om 
aanvallen te voorkomen. Je kan het gebruiken als 
enige behandeling of in combinatie met andere anti
-epileptica.  

Momenteel neem jij: ……………………. 

Is topiramaat veilig? 

Topiramaat  is veilig als je je houdt aan de richtlij-
nen van je arts. 

Licht steeds je arts in:  

• Over welke geneesmiddelen en 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 bij 
inname van dit of een ander geneesmiddel. 

 
Je hebt een doktersvoorschrift en een attest van je 
ziekenfonds nodig als je topiramaat  afhaalt bij je 
apotheker en wil genieten van een 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 topiramaat 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. 

Indien je zou vergeten om je topiramaat in te ne-
men, haal dit dan zo snel mogelijk in. Neem zeker 
geen dubbele dosis. 

 

Wat voel ik na de inname van mijn topira-

maat? 

Topiramaat beïnvloedt de informatieoverdracht 
tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de 
zenuwen minder prikkelbaar zodat ze niet te snel 
reageren. Hierdoor helpt het bepaalde epilepti-
sche aanvallen te voorkomen.  

Na enkele weken zal duidelijk zijn of topiramaat 
voldoende werkt. Je aanvallen zullen minder vaak 
voorkomen, minder hevig zijn en misschien volle-
dig verdwijnen. 

Zijn er bijwerkingen met topiramaat? 

In het begin van je behandeling kan je bijwerkin-
gen 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 aantal aanvallen. 

Mag ik alcohol drinken? 

Het is beter geen alcohol te gebruiken wanneer je 
topiramaat neemt. Alcohol versterkt het versuf-
fend effect van topiramaat, ook als je dit voor-
heen niet hebt opgemerkt. 

 

Bijwer-
king 

Wat is het? Wat moet ik 
doen? 

Vermoeid-
heid, dui-
zeligheid, 
slaperig-
heid 

 Indien geen verbe-
tering, raadpleeg je 
arts 

Nasofaryn-
gitis 

Neus- en keel-
ontsteking 

Raadpleeg je arts 
wanneer je keelpijn 
en koorts hebt. 

Nausea, 
buikpijn 

Misselijkheid Neem je topiramaat 
tijdens of na het 
eten. 

Oogstoor-
nissen, 
wazig zien 

 Raadpleeg je arts 

Gewichts-
verlies 

Verminder-
de eetlust 

Vermageren Voedingssupple-
ment of extra 
voedsel nemen 

Andere 
bijwerkin-
gen 

  Raadpleeg je arts 


