
Mag ik alcohol drinken? 

Een weinig alcohol kan geen kwaad. Laat echter in 
geen geval na je geneesmiddel in te nemen. 

Mag ik met de auto rijden? 

Matige tot ernstige vormen van de ziekte van 
Alzheimer hebben doorgaans een belemmerende 
invloed op de rijvaardigheid. Wees dus uiterst voor-
zichtig bij het besturen van een voertuig! Laat uw 
mogelijkheden regelmatig evalueren door uw arts. 

Werkt memantine verslavend? 

Neen. Absoluut niet. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Neen. Plots stoppen kan je gezondheid ernstig 
schaden. Enkel je arts kan daarover beslissen. 

Terugbetaling door het ziekenfonds? 

Slechts onder bepaalde voorwaarden wordt Me-
mantine terugbetaald. Hiervoor zijn enkele licha-
melijke onderzoeken en andere testen noodzake-
lijk.  

Een eerste periode geeft recht op 6 maanden te-
rugbetaling. Daarna kan verlenging aangevraagd 
worden voor 12 maanden. Hiervoor zullen sommige 
testen opnieuw moeten gebeuren. Je wordt daar-
voor uitgenodigd. 

Pletten? 

Memantine is pletbaar, maar er bestaan ook drup-
pels als alternatief. 

Generieken 

Er zijn verschillende generieken van de tabletten. 
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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 memantine voorgeschre-

ven? 

Naarmate we ouder worden vermindert het geheu-
gen. Dit geheugenverlies kan zo erg worden dat je 
problemen krijgt bij het dagelijks functioneren. Je 
herkent sommige mensen niet meer,je vindt de 
weg niet meer terug, je weet niet meer waarvoor 
een voorwerp dient, je kan belangrijke taken niet 
meer aan. 

Ook al heb je het er moeilijk mee, je hebt hulp 
nodig van familie of vrienden. Men spreekt van de 
ziekte van Alzheimer. 

Memantine kan je niet genezen, maar helpt je wel: 
je geheugen wordt terug wat beter. 

Wat is memantine? 

Ieder mens verliest zenuwweefsel bij het ouder 
worden. Bij personen die lijden aan de ziekte van 
Alzheimer is dit verlies aan zenuwweefsel in de 
hersenen groter.  

Glutamaat, een scheikundige stof in de hersenen, 
speelt een belangrijke rol als overbrenger van sig-
nalen. Memantine regelt de vrijstelling van gluta-
maat, zodanig dat er een meer normale wisselwer-
king ontstaat tussen de zenuwcellen en het geheu-
gen correct geactiveerd wordt. Je onthoudt terug 
beter, je kan taken beter aan. Dit effect kan een 
hele tijd aanhouden, maar zal uiteindelijk ook ver-
minderen. 

Is memantine veilig? 

Memantine is een veilig middel. Het is uitvoerig 
getest. Niet iedereen die denkt geheugenproblemen 
te hebben mag echter Memantine gebruiken. Me-
mantine kan pas voorgeschreven worden na een 
uitgebreid onderzoek. Gelijktijdig gebruik met an-
dere geneesmiddelen (o.a. sommige hoestsiropen) 
dient te worden vermeden.  

Licht daarom steeds je arts in over elke andere 
behandeling. 

Hoe moet ik mijn memantine innemen? 

De eerste drie weken wordt de dosis geleidelijk 
verhoogd. Vanaf de vierde week is de onderhouds-

dosis bereikt. Je neemt nu Memantine  1x per 
dag, telkens op hetzelfde tijdstip. De tabletten of 
druppels kunnen zowel met als zonder voedsel 
ingenomen worden. Neem nooit een dubbele do-
sis als je vergeten zou zijn om je geneesmiddel te 
gebruiken. Laat je familie of zorgverlener contro-
leren of de innames correct verlopen. Gebruik 
indien nodig een geneesmiddelendoos. 

Wat voel ik na de inname van mijn meman-

tine? 

Het duurt een hele tijd eer het geneesmiddel he-
lemaal werkt. Pas na enkele maanden zal de dok-
ter kunnen bepalen of Memantine voor jou zinvol 
is. Gun het geneesmiddel dus de tijd om te wer-
ken. 

Blijf Memantine ondertussen nauwgezet innemen. 

Zijn er bijwerkingen met memantine? 

Er zijn weinig bijwerkingen met Memantine. Door-
gaans zijn ze licht tot matig ernstig. Let wel, niet 
iedereen heeft er last van! 

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Hallucina-
ties 

Je ervaart 
dingen die 
er in werke-
lijkheid niet 
zijn 

Raadpleeg je behande-
lende arts als dit aan-
houdt 

Duizelig-
heid 

je voelt je 
duizelig 

Tracht langzaam recht 
te komen. 

Leg je neer als je dit 
voelt 

Hoofdpijn  Neem een middel op 
basis van paracetamol 

Vermoeid-
heid 

Je voelt je 
overdreven 
moe 

Raadpleeg je arts als 
het te erg wordt 

Andere 
bijwerkin-
gen 

 Bespreek dit zo snel 
mogelijk met je arts. 


