
Wat dien ik nog meer te weten? 

De hoeveelheid zout die je met de voeding inneemt 
heeft een invloed op het lithiumgehalte in je bloed. 
Daarom is het van belang je zoutinname niet dras-
tisch te wijzigen door bijvoorbeeld zoutarm te gaan 
eten. Ook sommige ziekten kunnen het gehalte aan 
zout in je lichaam veranderen. Je verliest zout als 
je zweet of als je koorts en diarree hebt. Verwittig 
dan steeds je arts.  

Mag ik alcohol drinken? 

Het gebruik van alcohol met lithium kan je heel 
duizelig maken. Daarom is het raadzaam in het 
begin van de behandeling geen alcohol te drinken. 
Van zodra je je wat beter voelt, kan je eventueel 
eens een glaasje proberen. Indien je er geen last 
van hebt mag je met mate drinken. Laat in geen 
geval na je geneesmiddel te nemen. 

Mag ik met de auto rijden? 

Rij de eerste week van je behandeling niet met de 
auto! 

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 lithium een lange tijd 
moeten blijven innemen, soms gedurende jaren. 
Dit is niet schadelijk omdat het geneesmiddel geen 
verslaving veroorzaakt. 

Pletten? 

Maniprex® en Camcolit® mogen geplet worden. 

Camcolit® en Maniprex® 500 zijn deelbaar. Mani-
prex® 250 is niet deelbaar.  

Generieken 

Geen generiek. 

Patiëntenfolder nr. 50 

LITHIUM 
UZ Gent apotheek 

De Pintelaan 185 

9000 Gent 

09 332 29 77 

www.vza.be 

secretariaat@vza.be 

VZA SECRETARIAAT 

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 lithium 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  erg depressief. Heel wat 
mensen hebben zulke stemmingsschommelingen. 
Men spreekt dan van een manisch-depressief ziek-
tebeeld, soms ook bipolaire stoornis genoemd. 
Sommigen ervaren enkel depressieve periodes 
(unipolaire stoornis). Lithium kan in beide gevallen 
helpen.  

Wat is lithium? 

Lithium is een in de natuur voorkomend element. 
Het wordt reeds vijftig jaar als stemmingsstabilisa-
tor gebruikt. Het helpt mensen die lijden aan ern-
stige stemmingsschommelingen. Het werkt ook 
preventief, het voorkomt dat deze episodes terug-
komen. Lithium wordt eveneens gebruikt in combi-
natie met andere antidepressiva om depressie te 
behandelen.  

Momenteel neem jij: ……………………. 

Waarom wordt er een bloedafname gedaan? 

Eerst is er een bloedafname nodig om na te gaan of 
lithium op een veilige manier bij jou gebruikt kan 
worden. Men controleert de functie van de nieren 
en van de schildklier. Na ongeveer een week zal de 
dokter een tweede bloedafname doen, voorname-
lijk om na te gaan of de dosis correct is. De dosis 
dient individueel ingesteld te worden. Eens de dosis 
goed is afgesteld zal er maar om de drie tot zes 
maanden een bloedtest nodig zijn. Het is uitermate 
belangrijk om de dosis op het juiste tijdstip in te 
nemen, namelijk 12 uur vóór de bloedafname, an-
ders is het resultaat niet betrouwbaar. 

 

  

 

Is lithium veilig? 

Lithium is veilig als je je houdt aan de richtlijnen 

van je arts. Toch is lithium niet voor iedereen 

geschikt. Licht daarom steeds je arts in: 

• wanneer je lijdt aan myasthenia gravis of als je 
problemen hebt met je schildklier, hart of nie-
ren;  

• over welke geneesmiddelen je op het ogenblik 
inneemt; 

• indien je zwanger bent of dit wenst te worden; 

• als je borstvoeding wenst te geven. 
 

Hoe moet ik mijn lithiumtabletten innemen? 

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en 
volg de richtlijnen van je arts goed op. Neem het 
geneesmiddel steeds in met een glas water na de 
maaltijden. Indien je zou vergeten om je lithium 
in te nemen, dan kan je dit nog na enkele uren 
inhalen. Neem geen dubbele dosis. Bewaar je 
geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.  

Wat voel ik na de inname van mijn lithium? 

Na enkele weken begin je je reeds beter te voe-
len. Je stemmingsschommelingen kunnen echter 
wel enkele maanden aanhouden. Geef vooral niet 
op! Niet alle dagen zullen goed zijn, maar dat is 
heel normaal. Uiteindelijk zul je steeds minder 
dagen kennen waarop je je droevig of rusteloos 
voelt. Geef je lithium in elk geval de tijd om te 
werken.  

Zijn er bijwerkingen met lithium? 

De eerste dagen kun je bijwerkingen ondervinden 
voor je je beter begint te voelen. De klachten zijn 
meestal niet ernstig en ze verdwijnen na onge-
veer een week. Raaadpleeg onderstaande tabel 
om te weten wat je moet doen als je één van de 
bijwerkingen ondervindt. Let wel, niet iedereen 
heeft daar last van.  

 

Bijwer-
king 

Wat is het? Wat moet ik doen? 

Tremor Je handen 
beven. 

Dit is meestal van 
voorbijgaande aard 

Raadpleeg je arts 
indien dit je te erg 
hindert, of snel ver-
ergert en uitbreidt 
naar benen en ka-
ken. 

Spijsver-
teringssto
ornissen 

Je voelt je een 
beetje misse-
lijk en krijgt 
diarree. 

Bij lichte symptomen 
neem je iets tegen 
de diarree. 

Duren de klachten 
langer dan twee da-
gen, raadpleeg dan 
je arts. 

Polyurie Je moet vaak 
urineren. 

Vermijd alleszins 
alcohol te drinken 

Meld dit aan je arts. 

Polydipsie Je hebt veel 
dorst en een 
droge mond 
met een me-
taalsmaak. 

Drink water of calo-
riearme dranken 

Zuig op suikervrije 
snoepjes 

Andere 
bijwerkin-
gen 

 Indien je nog een 
andere bijwerking 
zou voelen, bespreek 
dit dan met je dok-
ter. 


