
Mag ik alcohol drinken? 

Anticholinergica zelf veroorzaken al wat draaierig-
heid, duizeligheid. Het is dus raadzaam geen alco-
hol te drinken, want deze effecten zullen zeker ver-
sterkt worden.  

Mag ik met de auto rijden? 

Anticholinergica kunnen uw rijvaardigheid negatief 
beïnvloeden. Bestuur dus pas een auto als je zeker 
bent dat je geen hinder ondervindt van dergelijke 
bijwerkingen. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Wanneer je plotseling stopt met de behandeling 
zullen de klachten weer toenemen. Stop niet eigen-
handig met de behandeling maar steeds in overleg 
met je arts. Vele mensen ondervonden dat zij na 
enige maanden met het anticholinergicum konden 
stoppen zonder dat de vervelende nevenwerkingen 
van de antipsychotica terugkwamen. Anticholinergi-
ca werken niet verslavend. 

Pletten? 

Alle anticholinergica zijn pletbaar. 

Generieken 

Geen generiek. 
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Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële 
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 aans-
prakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging 

van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen 
op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld 

door de gebruiker van deze folder.  
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Waarom werd mij een anticholinergicum 

voorgeschreven? 

Vele antipsychotische geneesmiddelen, ook wel 
neuroleptica genoemd, geven bij heel wat patiën-
ten aanleiding tot spiertrekkingen: je 'beeft'. Daar-
naast kunnen ze je ook als het ware doen 
'verstijven', hetgeen heel vervelend en pijnlijk kan 
zijn. Men spreekt soms van de 'parkinson'-
bijwerkingen. Anticholinergica zijn in staat dit type 
van bijwerkingen tegen te gaan.  

Momenteel neem jij: …………….. 

Wat zijn anticholinergica? 

Anticholinergica zijn geneesmiddelen die de on-
evenwichtige balans in de spierspanning (als gevolg 
van de inname van de antipsychotica) herstellen. 
Anticholinergica werden reeds door vele patiënten 
genomen. De meesten merkten dat de anticholiner-
gica werkzaam waren bij deze bijwerkingen.  

Is het veilig om anticholinergica te nemen? 

Anticholinergica zijn veilig indien je je houdt aan de 
richtlijnen van je arts. Toch zijn ze niet voor ieder-
een geschikt. Bij sommige ziektetoestanden is het 
beter geen anticholinergica te nemen. Raadpleeg je 
dokter indien zich een van de volgende ziektes bij 
jou voordoen: 

• Glaucoom; 

• een lever-, nier-, of prostaatstoornis; 

• een spierzwakte (myasthenia gravis); 

• een bepaalde bewegingsstoornis (tardieve dyski-
nesie); 

• vernauwingen (stenosen) in het maag-
darmkanaal; 

• een darmaandoening waarbij verstopping op-
treedt (ileus); 

• indien je een hartinfarct hebt gehad of kans hebt 
op versnelde hartslag (tachycardie); 

• als je zwanger bent, of dit wenst te worden;  

• als je borstvoeding wenst te geven. 
 

Hoe moet ik mijn anticholinergicum innemen? 

Volg zorgvuldig de richtlijnen van je dokter. Neem 

je tabletten in met een vol glas water. Indien je 
een dosis vergeten bent, dan kan je dit nog na 
enkele uren inhalen. Nadat je enige tijd je anti-
psychotische medicatie genomen hebt is het mo-
gelijk dat de vervelende spiertrekkingen achter-
wege blijven of verminderen. Dan is het eventueel 
mogelijk je anticholinerge geneesmiddelen af te 
bouwen, uiteraard na overleg met je arts! 

Wat voel ik in het begin van mijn behande-

ling met een anticholinergica? 

De bijwerkingen van de antipsychotica dienen- 
één tot twee uur na inname van het anticholiner-
gicum- te verminderen. Het volledige effect kan 
iets langer op zich laten wachten. 

Zijn er bijwerkingen met anticholinergica? 

Jammer genoeg hebben de anticholinergica zelf 
ook enkele bijwerkingen. Deze zijn meestal mild 
van aard en vervagen na enkele weken. Volgende 
tabel vertelt je wat je kan verwachten, en wat er 
aan te doen valt. 

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Droge 
mond 

Weinig 
speeksel-
vorming 

Zuig op suikervrije 
snoepjes 

Een mondspray gebrui-
ken met kunstspeeksel 

Verzorg je tanden 

Obstipa-
tie 

Opgestopt 
gevoel 

Meer vezels en fruit in 
uw voeding. 

Wandel wat meer 

Eventueel een mild laxa-
tivum nemen. 

Bijwer-
king 

Wat is het? Wat moet ik 
doen? 

Droge 
ogen 

Weinig traan-
vocht 

Eventueel kunst-
tranen gebruiken 

Troebel 
zicht 

Alles lijkt een 
beetje wazig; 
je kan moei-
lijk focuseren 

Autorijden vermij-
den 

Je hoeft geen nieu-
we brilglazen 

Je arts raadplegen 

Hartritme-
stoornissen
, tachycar-
die 

Onregelmati-
ge hartslag, 
versnelde 
hartslag 

Arts raadplegen 

Urinereten-
tie 

Het is moeilij-
ker om te 
plassen 

Arts raadplegen 

Verward-
heid, op-
winding 
(agitatie), 
bewust-
zijnstoornis 
(delirium), 
angst, 
prikkel-
baarheid 

 • Dosis eventueel 
te hoog 

• Arts raadplegen 

Vertigo Je voelt je 
duizelig 

• Niet snel recht-
staan. Eerder wat 
plat gaan liggen. 

• Geen wagen be-
sturen! 

Andere 
bijwerkin-
gen 

 Indien je nog een 
andere bijwerking 
zou voelen, be-
spreek dit dan met 
je arts 


