
Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Nee nu je je beter voelt mag je niet met je behan-
deling stoppen want het risico is groot dat klachten 
opnieuw de kop opsteken. Bespreek dit met je arts. 
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Wat is asenapine? 

Asenapine wordt gebruikt voor het behandelen van 
manische episodes bij bipolaire stoornis en het 
voorkomen ervan.  

Momenteel neem jij: ……………………. 

Waarom werd mij asenapine voorgeschreven? 

Sommige mensen lijden aan ernstige stemmings-
stoornissen. Je voelt je opgeruimd en vol energie, 
je praat snel en hebt snel afwisselende ideeën. Je 
kan ook heel  prikkelbaar zijn, soms  kan dit con-
flicten uitlokken. Je komt soms nauwelijks aan sla-
pen toe. Deze symptomen kunnen veroorzaakt 
worden doordat bepaalde chemische stoffen in de 
hersenen niet meer in evenwicht zijn Men neemt 
aan dat dit middel de balans tussen chemische 
stoffen in hersenen herstelt. 

Is asenapine veilig? 

Asenapine is veilig als je je houdt aan wat je arts je 
voorschrijft. 

Licht daarom steeds je arts in 

• Als je lijdt aan de ziekte van Parkinson, epilep-
sie, diabetes, of indien je problemen hebt met je 
hart, lever of bij slikken… 

• Wanneer je vroeger een beroerte hebt gehad 

• Wanneer je bloeddrukverlagende middelen ge-
bruikt 

• Over welke geneesmiddelen jij op dit ogenblik 
neemt ook deze zonder voorschrift 

• Of je zwanger bent of het wenst te worden 

• Als je borstvoeding wenst te geven 
 

Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je je 
Asenapine afhaalt bij de apotheker. 

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

 

Hoe moet ik mijn asenapine innemen? 

• Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis (1 ‘s 
morgens en 1 ’s avonds) en volg de richtlijnen 

van je arts goed op. 

• Hou je steeds aan volgende instructies anders 
heeft  dit middel geen effect 

• Als je op zelfde tijdstip andere geneesmiddelen 
neemt, neem deze eerst in. 

• Raak tabletten enkel aan met droge handen 

• Pel het gekleurde lipje terug (duw tablet niet 
door blister) 

• Neem tablet uit verpakking 

• Plaats tablet onder tong en wacht tot deze vol-
ledig opgelost is, tablet zal na enkele seconden 
in speeksel oplossen 

• Slik tablet nooit in en kauw er niet op 

• Na inname van tablet gedurende 10 minuten 
niet eten of drinken 

 

 

 

Indien je zou vergeten zijn je Asenapine in te 
nemen neem dan je volgende dosis zoals je ge-
woon bent(neem geen dubbele dosis). Neem con-
tact met je arts als je 2 of meer dosissen verge-
ten bent. 

Wat voel ik na de inname van mijn asena-

pine? 

De eerste weken kan je last hebben van bijwer-
kingen deze zijn meestal niet ernstig en verdwij-
nen na enkele weken.Raadpleeg onderstaande 
tabel om te weten wat je moet doen als je een 
van deze bijwerkingen ondervindt. Let wel niet 
iedereen heeft er last van! 

Mag ik alcohol drinken? 

Vermijd het drinken van alcohol wanneer u 
Asenapine neemt. 

Mag ik met de auto rijden? 

Asenapine kan slaperigheid verwekken daarom is 
het niet aangewezen een voertuig te besturen. Na 
enkele weken kan uw arts oordelen of het kan. 

Bijwer-
king 

Wat is het? Wat moet ik doen? 

Angst  Bespreek dit met je 
arts 

Slaperig-
heid,moe
heid 

Je voelt je 
slaperig na 
inname van je 
geneesmiddel 

Vermijd besturen van 
voertuigen, spreek er 
over met je arts als 
het aanhoudt 

Ge-
wichtstoe
name 

Je hebt meer 
eetlust en je 
gewicht neemt 
toe 

Eet veel groenten en 
vezels 

Verdoofd 
gevoel 
van tong 

 Bespreek dit met je 
arts 

Andere 
bijwer-
kingen 

 Bespreek dit met je 
arts 


