
Werkt acamprosaat verslavend? 

Neen, u hoeft niet te vrezen voor afhankelijkheid. 

Mag ik met de auto rijden? 

Acamprosaat heeft geen enkele invloed op uw rij-
vaardigheid. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Neen, dat is geen goed idee. Overleg eerst met je genees-

heer. Hij zal oordelen of de tijd rijp is voor een wijziging in 

je behandeling. 

Kan ik nog iets anders doen? 

Het is raadzaam bij een alcoholverslaving het nemen van 

geneesmiddelen te combineren met een psychosociale 

aanpak en gedragstherapie. Dit zal u helpen weerstand te 

bieden aan eventueel herval. 

Pletten? 

Campral is een maagsapresistente tablet en mag 
dus niet geplet worden. 

Generieken 

Geen generiek. 
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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 acamprosaat voorgeschre-

ven? 

Langdurig gebruik van grote hoeveelheden alcohol 
kan leiden tot afhankelijkheid. Bovendien leidt dit 
misbruik vaak tot sociale verwikkelingen (o.a. 
werkverlies, ruzies) en/of juridische problemen 
(boetes en rijverbod). Je loopt ook een reëel risico 
op o.a. het veroorzaken van ongevallen. Acampro-
saat kan je helpen om de drang naar alcohol onder 
controle te krijgen. 

Wat is acamprosaat? 

Onze hersenen bevatten scheikundige stoffen die 
de drang naar alcohol kunnen verhogen of verla-
gen. Langdurig en overmatig alcoholgebruik vers-
toort dit evenwicht. Acamprosaat zet dit weer 
recht. Het veroorzaakt zelf geen afhankelijkheid, 
maar onderdrukt het directe verlangen naar alco-
hol. Acamprosaat veroorzaakt geen afkeer tegen 
alcohol (zoals disfulfiram) of vervangt alcohol niet.  

Momenteel neem jij: ……………………. 

Is acamprosaat veilig? 

Acamprosaat is veilig als je het voorschrift van je 
arts goed opvolgt.  

Licht echter steeds je arts in: 

• wanneer je nieren onvoldoende werken; 

• wanneer je lijdt aan epilepsie; 

• over welke geneesmiddelen je op dit ogenblik 
inneemt; 

• of je zwanger bent of wenst te worden; 

• als je borstvoeding wenst te geven. 
 
Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je acam-
prosaat wil halen bij de apotheker. Bewaar je ge-
neesmiddel buiten het bereik van kinderen en geef 
het nooit door aan anderen. 

Hoe moet ik mijn acamprosaat innemen? 

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis. 

Acamprosaat lost pas op in de darm en wordt best 
ingenomen met voedsel, gespreid over drie inna-
mes per dag. Indien je zou vergeten om je acam-
prosaat in te nemen, dan kan je dit nog na enkele 

uren inhalen. Neem zeker geen dubbele dosis. 

Wat voel ik na de inname van mijn acampro-

saat? 

In de meeste gevallen zal je geen hinder onder-
vinden na het innemen van acamprosaat. 

Zijn er bijwerkingen met acamprosaat? 

De meeste bijwerkingen met acamprosaat zijn 
over het algemeen niet ernstig en van voorbij-
gaande aard. Het gaat veelal om gastro-
intestinale klachten (diarree, misselijkheid, …) of 
dermatologische reacties (jeuk). Bekijk de volgen-
de tabel voor een overzicht. Let wel, niet iedereen 
heeft er last van! 

Mag ik alcohol drinken? 

Gezien acamprosaat gebruikt wordt om de drang 
naar alcohol te verminderen, is het niet aangewe-
zen om alcoholhoudende dranken te nuttigen. 

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Diarree, 
braken 

Slappe 
stoelgang, 
misselijk-
heid 

Let tijdelijk op uw voe-
ding; vermijd vetten en 
melkproducten 

Raadpleeg je arts als dit 
aanhoudt 

Pruritus Jeuk Raadpleeg je arts als dit 
storend werkt. 

Libido-
wijziging 

Zowel toe– 
als afname 
van de sek-
suele drang 
zijn moge-
lijk 

Raadpleeg je arts als dit 
problemen geeft voor 
jezelf of je relatie. 

Andere 
bijwer-
kingen 

 Bespreek dit zo snel 
mogelijk met je arts. 


