
Mag ik alcohol drinken? 

Absoluut niet!  Aangezien disulfiram wordt voorge-
schreven in het kader van een ontwenning is alco-
holgebruik strikt verboden. Bovendien zou  alcohol 
onaangename effecten veroorzaken zoals transpi-
ratie, roodheid ter hoogte van het gelaat, dorst, 
verwardheid, bevingen, enz. tot zelfs lage bloed-
druk en hartklachten. 

Let op, ook in voedsel kan alcohol verwerkt zijn 
(vb. sausen, pralines). Gebruik dus geen alcoholbe-
vattende voedingsmiddelen vanaf 12 uur voor tot 
één week na je inname van disulfiram. 

Mag ik met de auto rijden? 

Als je geen verbod krijgt van je arts of van de 
overheid, mag je met de wagen rijden. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Neen, in geen geval op eigen houtje. 

Eventuele onderbreking of stopzetting van je be-
handeling moet steeds besproken worden met je 
arts. Hij zal oordelen of je vraag gegrond is en past 
binnen de ruimere aanpak van je verslaving. 

Na het stoppen met disulfiram mag je minstens een 
week geen druppel alcohol gebruiken. 

Pletten? 

Disulfiram valt uiteen in water of vruchtensap. 

Generieken 

Geen generiek. 
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Waarom werd mij disulfiram voorgeschreven? 

Disulfiram is een geneesmiddel dat wordt voorge-
schreven bij de behandeling van chronisch alcoho-
lisme. Disulfiram wordt gebruikt bij de ontwenning 
van alcohol. Het is een hulpmiddel om het niet 
drinken vol te houden. 

Weet dat je na inname heel ziek wordt als je ook 
maar één druppel alcohol drinkt! Op die manier 
helpt disulfiram je om van de alcohol af te blijven. 

Disulfiram mag je niet worden toegediend zonder 
dat je daarvan op de hoogte bent. 

Wat is disulfiram? 

Disulfiram is een stof die de normale afbraak van 
alcohol in het lichaam afremt. 

Het zorgt ervoor dat iemand niet goed meer tegen 
alcohol kan 

Hierdoor kan je heel wat onaangename effecten 
ervarenindien je toch drinkt (zie verder). 

Is disulfiram veilig? 

Disulfiram is veilig als je je  aan het voorschrift van 
je arts houdt. 

Licht hem daarom zeker in over: 

• als u tijdens de voorbije 24 uur alcohol(ethanol) 
of alcoholische dranken heeft gedronken; 

• als u lijdt aan een hart- en bloedvataandoening; 

• ernstige hersenletsels; 

• eventueel leverlijden; 

• elk ander geneesmiddelgebruik. 
 
Geef zeker uw disulfiram nooit aan iemand anders. 

Hoe moet ik mijn disulfiram innemen? 

Start de behandeling pas als je  minstens 12 uur 
geen alcoholische drank of ander alcoholbevattend 
product hebt gebruikt. 

Laat de voorgeschreven dosis uiteenvallen in een 
kwart glas water of vruchtensap. 

Roer het mengsel om en drink het onmiddellijk op. 

Wat voel ik na de inname van mijn disulfi-

ram? 

In het begin kan je je wat moe of slaperig voelen. 
Dit is meestal van voorbijgaande aard. 

Ook maag- en darmklachten kunnen voorkomen. 

Een slechte smaak (knoflook, metaal) treedt re-
gelmatig op. 

Een allergische huiduitslag behoort eveneens tot 
de mogelijkheden. 

Bekijk de volgende tabel met nevenwerkingen en 
eventueel te ondernemen acties. 

Opgelet, niet iedereen heeft hier last van! 

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Slaperig-
heid, 
moe 

Je voelt je 
slaperig en 
loom na het 
innemen 
van je me-
dicatie. 

Pas op bij het besturen 
van voertuigen of het 
besturen van machines. 

Neem je geneesmiddel 
indien mogelijk ’s 
avonds. 

Nausea Je voelt je 
misselijk. 

Indien te hinderlijk: 
bespreken met je arts. 

Slechte 
smaak 

Je proeft 
iets als 
knoflook, 
metaal. 

Meestal van voorbij-
gaande aard. 

Indien blijvende hinder: 
bespreken met je arts. 

Huiduit-
slag 

(Jeukende) 
roodheid 
van de 
huid. 

Gebruik een verzachten-
de crème. 

Andere 
bijwer-
kingen 

 Indien je nog een ande-
re bijwerking voelt, be-
spreek dit dan zeker 
met je arts. 


