
Mag ik alcohol drinken? 

Best te mijden. Je zal je suffer voelen bij gelijktijdig 
gebruik van alcohol. 

Mag ik met de auto rijden? 

Wees voorzichtig, buprenorfine kan slaperigheid 
veroorzaken, vooral gedurende de eerste twee we-
ken van je behandeling. Daarna mag je rijden als 
je niet te veel bijwerkingen ondervindt. Rijd echter 
niet ’s nachts of bij slecht weer en nooit langer dan 
één uur na elkaar. Bespreek dit vooraf met je arts. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Neen, een substitutie-behandeling duurt lang. Stop 
of wijzig nooit zelf je behandeling! Je kan ontwen-
ningsverschijnselen krijgen. Pas als je behandeling 
een zekere tijd succesvol is kan je arts de dosis 
geleidelijk afbouwen tot een lagere onderhoudsdo-
sis (en later uiteindelijk stopzetten). 
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Waarom werd mij buprenorfine voorgeschre-

ven? 

Buprenorfine is een geneesmiddel dat je werd 
voorgeschreven om van je afhankelijkheid aan he-
roïne af te raken, zodat je minder last hebt van 
ontwenningsverschijnselen, zowel lichamelijk als 
gedragsmatig. Motivatie is zeer belangrijk. Ook 
psychotherapie en sociale begeleiding kunnen je 
helpen. 

Momenteel neem jij: ……………………. 

Is buprenorfine veilig? 

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

Licht je arts steeds in over 

• Recent gebruik van opiaten of heroïne 

• Overgevoeligheid voor buprenorfine (en na-
loxone) 

• Ernstige ademhalings– en/of leverproblemen 

• Als je kampt met een alcoholverslaving 

• Als je zwanger bent (of van plan bent het te 
worden) of borstvoeding geeft 

• Welke andere geneesmiddelen je gebruikt, ook 
deze zonder voorschriftµ 

 

Hoe moet ik mijn buprenorfine innemen? 

Neem de voorgeschreven dosis eenmaal per dag, 
liefst rond hetzelfde tijdstip. Houd je steeds aan het 
voorschrift van je arts. Drink alvorens je buprenor-
fine inneemt wat water om je mond te bevochtigen. 
Buig vervolgens je hoofd licht naar voor en houdt 
de tablet(ten) onder de tong tot ze volledig opge-
lost is (zijn) zonder slikken, kauwen of zuigen (dit 
kan 5 tot 10 minuten duren). Als je 2 tabletten 
dient te nemen, plaats dan één aan de linkerkant 
en de andere aan de rechterkant onder de tong. Bij 
meer dan 2 tabletten wacht je tot de eerste volle-
dig opgelost zijn en start je de werkwijze opnieuw. 
Zorg ervoor dat je niet gestoord word, zodat je niet 
hoeft te praten tijdens het smelten van de tablet-
ten. 

Indien je je dosis 5 dagen of meer niet genomen 
hebt, contacteer dan je arts alvorens een volgende 
dosis te nemen. Je arts zal voor en tijdens de be-

handeling je leverfunctie controleren. 

Zijn er bijwerkingen met buprenorfine? 

Er kunnen inderdaad wat bijwerkingen optreden, 
meestal van voorbijgaande aard. Bekijk de vol-
gende tabel om te weten wat je moet doen als je 
één van de bijwerkingen ondervindt. Let wel, niet 
iedereen heeft daar evenveel last van. 

 

 

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Slape-
loosheid 

 Praat erover met je arts. 

Consti-
patie 

Verstopping Eet meer fruit, groen-
ten, bruin brood... 

Ontwen-
nings-
ver-
schijnsel
en 

Zweten, 
hoofdpijn, 
koorts, be-
ven, pijn... 

Meld het aan je arts. 

Nausea, 
braken 

Misselijk-
heid 

Vraag uw arts een anti-
braakmiddel 

Slaperig-
heid 

 Vermijd alcohol en hou 
je aan de voorgeschre-
ven dosis 

Bloed-
drukdalin
g 

Duizeligheid Vermijd bruusk opstaan 
uit zittende of liggende 
houding 


