
Mag ik alcohol drinken? 

Een beetje alcohol kan geen kwaad. Overdrijf ech-
ter niet. Laat in geen geval na je geneesmiddel te 
nemen. 

Mag ik met de auto rijden? 

Dementie kan de rijvaardigheid of het vermogen 
om machines te bedienen aantasten. De behande-
lende arts zal regelmatig het vermogen om te blij-
ven rijden evalueren. 

Werkt donepezil, galantamine of rivastigmine 

verslavend? 

Neen, absoluut niet. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Neen. Ook als je je goed voelt, mag je niet stop-
pen. Indien je zelf de behandeling stopt, dan kan je 
geheugen en je handelen snel achteruitgaan. Enkel 
je arts kan bepalen wanneer je mag stoppen. 

Pletten? 

Bij slikproblemen kan de donepezil smelttablet een 
oplossing bieden.  

Galantamine mag niet geplet worden vermits dit 
een tablet met verlengde werking is!  

Rivastigmine kan ook niet geplet worden. Exelon 
pleisters mogen niet verknipt worden.  

Generieken 

Er zijn generieken beschikbaar: 

• Aricept—donepezil 

• Reminyl—galantamine 

• Exelon—Rivastigmine 
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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 donepezil, galantamine of 

rivastigmine voorgeschreven? 

Naarmate we ouder worden, vermindert het geheu-
gen. Het geheugenverlies kan zo erg zijn dat je 
problemen krijgt. Je vindt bijvoorbeeld de weg niet 
meer terug. Je herkent sommige mensen niet 
meer. Je weet niet meer waarvoor een voorwerp 
dient. Je kan belangrijke taken niet meer aan. Al-
leen lukt het niet meer goed. Ook al heb je het er 
heel moeilijk mee, je hebt hulp nodig van je familie 
of vrienden. Je hebt de ziekte van Alzheimer. Ari-
cept/reminyl/exelon kan je niet genezen, maar kan 
je wel helpen: je geheugen wordt terug wat beter. 

Wat is donepezil, galantamine of rivastig-

mine? 

Iedere mens verliest zenuwweefsel bij het ouder 
worden. Bij personen met de Alzheimerziekte is het 
verlies aan zenuwweefsel in de hersenen groter. Je 
vergeet en je kan taken niet meer aan. Aricept/
reminyl/exelon verhindert dat het zenuwweefsel 
verder vermindert. Het versterkt de werking van de 
hersenen waardoor je je terug beter voelt: je ont-
houdt terug beter, je kan taken beter aan. Het ef-
fect kan een hele tijd aanhouden, maar vermindert 
dan uiteindelijk na enkele jaren. Aricept/reminyl/
exelon genezen dus je ziekte niet. 

Is donepezil, galantamine of rivastigmine vei-

lig? 

Het is een veilig middel. Het is uitvoerig getest en 
talrijke mensen nemen donepezil/galantamine/
rivastigmine. Het is echter niet voor iedereen ge-
schikt. Donepezil/galantamine/rivastigmine kan dus 
zeker niet gebruikt worden door andere personen, 
die denken dat hun geheugen achteruit gaat. Deze 
middelen kunnen pas voorgeschreven worden na 
een uitgebreid onderzoek. Als je een andere arts 
raadpleegt, licht deze  dan in over je behandeling. 
Sommige geneesmiddelen passen niet bij done-
pezil/galantamine/rivastigmine. Je hebt altijd een 
voorschrift nodig en een attest van je ziekenfonds 
als je dit geneesmiddel afhaalt bij de apotheker en 
wil genieten van terugbetaling. 

Hoe moet ik mijn donepezil, galantamine of 

rivastigmine innemen? 

Donepezil en galantamine neem je in één inname, 
rivastigmine in twee innames. De geneesmiddelen 
elke dag liefst op hetzelfde tijdstip innemen. Ri-
vastigmine bestaat ook in pleisters. Na 24 uur 
moet je de pleister vervangen op een andere 
plaats. Neem het geneesmiddel steeds in met een 
glas water. Indien je zou vergeten om je genees-
middel in te nemen, dan kan je dit nog na enkele 
uren inhalen. Neem zeker geen dubbele dosis. 
Bewaar je geneesmiddel buiten het bereik van 
kinderen. Een geneesmiddelendoos kan je helpen 
de geneesmiddelen juist in te nemen. 

Wat voel ik na de inname van mijn donepe-

zil, galantamine of rivastigmine? 

Het duurt een hele tijd eer het geneesmiddel 
werkt. Pas na zes maanden zal de dokter kunnen 
bepalen of het geneesmiddel voor jou zinvol is. Na 
elke zes maanden kan de dokter een nieuw on-
derzoek uitvoeren. Gun het geneesmiddel dus de 
tijd om te werken. Er zijn weinig bijwerkingen. 
Deze doen zich voornamelijk in het begin van de 
handeling voor. Let wel, de meesten hebben er 
geen last van. 

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Diarree Losse stoel-
gang 

Als dit meer dan 
2 dagen duurt, raad-
pleeg je arts 

Misselijk-
heid, 
braken 

Zich onwel 
voelen 

Als dit meer dan 
2 dagen duurt, raad-
pleeg je arts 

Slape-
loosheid 

Niet goed 
kunnen 
slapen 

Raadpleeg je arts. Een 
slaapmiddel kan helpen. 

Maaglast Pijn in de 
buik 

Raadpleeg je arts. 

Andere 
bijwer-
kingen 

 Indien je nog een ande-
re bijwerking zou voe-
len, bespreek dit dan 
met je arts. 


