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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 aans-
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van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen 
op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld 

door de gebruiker van deze folder.  
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Waarom werd mij methadon voorgeschreven? 

Methadon is een geneesmiddel dat je werd 
voorgeschreven om van je afhankelijkheid 
(verslaving) aan opiaten af te raken. Het vervangt 
je opoïd en de dosis zal geleidelijk worden afge-
bouwd. Bij inname van methadon voel je minder 
euforie en heb je minder ontwenningsverschijnse-
len. Motivatie is belangrijk voor een goed effect. 
Ook psychotherapie en sociale begeleiding kunnen 
je hierbij helpen. 

Momenteel neem jij: ……………………. 

Is methadon veilig? 

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

Licht daarom steeds je arts in over : 

• Recent gebruik van opiaten of heroïne 

• Ernstige ademhalingsproblemen 

•  Hartproblemen 

• Overgevoeligheid voor methadon 

• Als je zwanger bent of borstvoeding wenst te 
geven 

• Elk ander geneesmiddelgebruik, ook deze zonder 
voorschrift 

 

Hoe moet ik mijn methadon innemen? 

Je arts zal je siroop, tabletten of gelulen voorschrij-
ven. Neem de voorgeschreven dosis eenmal daags 
in, telkens rond hetzelfde tijdstip (soms ook ge-
spreid over de dag). Indien je je dosis gedurende 3 
dagen of meer niet genomen hebt, contacteer dan 
je arts alvorens een volgende dosis te nemen. Be-
waar je geneesmiddel steeds in de originele ver-
pakking, buiten het bereik van anderen (en zeker 
van kinderen). Bij accidentele inname door iemand 
anders, waarschuw dan onmiddellijk de hulpdien-
sten 100 of 112. 

Zijn er bijwerkingen met methadon? 

Zoals alle geneesmiddelen kan methadone bijwer-
kingen  hebben. Bekijk onderstaande tabel voor 
meer info. Let op, niet iedereen heeft er evenveel 
last van. 

Mogelijke effecten bij te lage dosering? 

Deze zijn te vergelijken met ontwenningsver-
schijnselen: geeuwen, lopende neus, tranende 

ogen, buikpijn, diarree, spierkrampen, prikkel-
baarheid, migraine, enz. ... 

Mogelijke effecten bij te hoge dosering? 

Sufheid, slaperigheid, misselijkheid, kleine pupil-
len, verlaagde bloeddruk (duizeligheid bij rechtop 
staan), snelle oppervlakkige ademhaling. 

Neem onmiddellijk contact op met je arts. Indien 
nodig zal hij je dosis aanpassen. 

 
 

Mag ik alcohol drinken? 

Vermijd alcohol! De combinatie van methadon en 
alcohol verhoogt de kans op een overdosis. 

Mag ik met de auto rijden? 

Een voertuig besturen wordt ten zeerste afgera-
den. Methadon kan slaperigheid veroorzaken tot 
6u na inname vooral gedurende de eerste twee 
weken 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.  

Een arts moet beslissen of je geschikt bent om te 
rijden. 

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Neen, een substitutie-behandeling kan lang 
noodzakelijk zijn. Stop of wijzig nooit zelf je be-
handeling! Pas als je behandeling een zekere tijd 
succesvol is kan je arts de dosis geleidelijk 
afbouwen tot een lagere onderhoudsdosis (en 
later uiteindelijk stopzetten).  

Bijwer-
king 

Wat is 
het? 

Wat moet ik doen? 

Misselijk-
heid, 
braken 

Je voelt je 
slecht, hebt 
braaknei-
gingen, 
maagklach-
ten.. 

Meestal van voorbij-
gaande aard. 

Contacteer je arts indien 
het aanhoudt. 

Consti-
patie 

Verstopping Eet meer fruit, groenten 
en bruin brood en ge-
bruik eventueel een 
middel tegen  verstop-
ping 

Sufheid, 
slaperig-
heid 

 Vooral  de eerste dagen; 
vermijd autorijden of 
bedienen van machines 

Duizelig-
heid 

 Voorzichtig rechtkomen 
uit liggende houding 

Huidaan-
doeninge
n 

Rood ge-
laat, over-
matig zwe-
ten 

Indien hinderlijk, be-
spreek dit met je arts. 


