
Mag ik alcohol drinken? 

Zoals met de meeste geneesmiddelen is alcoholge-
bruik in het begin van de behandeling niet aange-
wezen. Bovendien zijn alcoholhoudende dranken 
vaak calorierijk en verhogen ze de drang tot roken. 

Mag ik met de auto rijden? 

Varenicline kan duizeligheid veroorzaken en dus de 
rijvaardigheid en het vermogen om machines te 
bedienen beïnvloeden. 

Vermijd dus het besturen van een voertuig tot dui-
delijk is of varenicline uw rijgedrag al dan niet ne-
gatief beïnvloedt. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

De totale duur van de behandeling is minstens 12 
weken. Om succesvol te stoppen met roken is het 
belangrijk de behandeling tot het einde voort te 
zetten. Indien dit toch niet lukt, start dan niet op 
eigen iniatief je behandeling opnieuw op. 

Raadpleeg eerst je arts of apotheker of neem con-
tact op met een van de volgende organisaties (zie 
www.tabakstop.be): 

• De Tabak Stop lijn (tel. 0800 111 00) 

• advies@tabakstop.be (persoonlijk advies via e-
mail) 

• iCoach op www.stopsmokingcoach.eu 
(persoonlijke online-begeleiding) 

Terugbetaling door het ziekenfonds 

Slechts onder bepaalde voorwaarden wordt Vareni-
cline terugbetaald. Deze terugbetaling is echter 
beperkt tot 1 verpakking. 

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 varenicline voorgeschre-

ven? 

Proficiat, je besliste om te stoppen met roken. 

Dat is niet gemakkelijk! Daarom schrijft je arts je 
het geneesmiddel varenicline voor. 

Dit geneesmiddel helpt je bij je rookstop. 

Het vermindert de ontwenningsverschijnselen die 
eigen zijn aan het stoppen met roken. 

Bovendien vermindert dit geneesmiddel ook de zin 
om te roken. 

Wat is varenicline? 

Varenicline is een chemische stof die zich tijdelijk 
bindt in de hersenen en zo de symptomen van ver-
langen naar sigaretten en ontwenning verlicht. Ro-
ken zal je ook minder en minder bevallen. 

Is varenicline veilig? 

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

Licht je arts steeds in: 

• wanneer je lijdt aan matig tot ernstige nierinsuf-
ficiëntie 

• indien je vroeger een psychiatrische aandoening 
doorgemaakt hebt 

• over welke geneesmiddelen jij op het ogenblik 
inneemt (ook die zonder doktersvoorschrift) 

• of je zwanger bent of het wenst te worden 

• als je borstvoeding wenst te geven 

• indien je recent een andere rookstopmethode 
gevolgd hebt 

 
Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je vareni-
cline wilt halen bij de apotheker. 

Gebruik bij kinderen of adolescenten jonger dan 18 
jaar wordt niet aanbevolen (onvoldoende gegevens 
over veiligheid en werkzaamheid). 

Hoe moet ik mijn varenicline innemen? 

Stel een datum vast wanneer je wenst te stoppen 
met roken. Begin vervolgens 1 tot 2 weken voor 

die datum met je varenicline in te nemen op vol-
gende manier: 

Dag 1-3: tablet van 0,5mg eenmaal per dag 

Dag 4-7: tablet van 0,5mg tweemaal per dag 

Vanaf dag 8 tot einde behandeling: tablet van 
1mg tweemaal per dag 

Slik de tabletten in hun geheel in met water. De 
tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel 
ingenomen worden. 

Gewoonlijk duurt een behandeling 12 weken (zo 
nodig met een zelfde periode te verlengen). Bij 
stoppen afbouwen over één week ( niet plots 
stoppen ). 

Zijn er bijwerkingen met varenicline? 

Stoppen met roken, met of zonder behandeling, 
gaat steeds gepaard met een aantal symptomen 
zoals bijvoorbeeld een depressieve stemming, 
slapeloosheid, prikkelbaarheid, enz. 

Toch zijn er ongewenste effecten die vaker voor-
komen na het gebruik van varenicline. 

Bekijk de volgende tabel om te weten wat je moet 
doen als je één van deze bijwerkingen zou onder-
vinden 

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Misselijk-
heid 

Je voelt je 
slecht, hebt 
braaknei-
gingen,diarr
ee, maag-
klachten 
enz… 

Doet zich meestal voor 
in het begin van de be-
handeling. Contacteer je 
arts als het blijft duren. 

Hoofd-
pijn 

 Neem een middel op 
basis van paracetamol. 

Slape-
loosheid 

Moeilijk 
inslapen en 
abnormaal 
veel dro-
men. 

Contacteer je arts als dit 
storend is. 

Toegeno-
men 
eetlust 

Je eet meer 
en je ge-
wicht neemt 
toe. 

Eet veel groenten en 
vezels. 

Andere 
bijwer-
kingen 

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


