
NSAID’s bij volwassenen 
(niet steroïdale anti-inflammatoire 
geneesmiddelen) 
 

Waarom werd deze medicatie voorgeschreven 

• Deze medicatie wordt gebruikt voor het behandelen van pijn na verwonding of chirurgie 
• NSAID’s kunnen ook langdurig worden ingenomen bij bepaalde aandoeningen zoals 

bijvoorbeeld artritis 
• Het innemen van NSAID’s kan er mogelijks voor zorgen dat je zwaardere pijnmedicatie kan 

verminderen wat voor vermindering van nevenwerkingen kan zorgen 
 

Hoe werken NSAID’s 

• Wanneer je pijn en stijfheid voelt is je lichaam chemische stoffen aan het aanmaken 
(prostaglandines). Deze stoffen ‘vertellen’ jou dat je pijn hebt 

• NSAID’s verminderen de hoeveelheid prostaglandines en verminderen zo pijn maar ze 
veranderen het verloop van de ziekte niet 

 

Wanneer worden NSAID’s ingenomen 

• NSAID’s kunnen op vaste tijdstippen worden ingenomen of zo nodig indien de pijn niet 
constant is 

• NSAID’s worden best ingenomen kort na een maaltijd 
 

Hoe worden NSAID’s ingenomen 

• NSAID’s komen voor in vele verschillende vormen zoals tabletten, capsules en zetpillen 
• Er bestaan ook gels en crèmes waarmee de pijnlijke zone kan worden ingewreven 
• Neem nooit meer van de medicatie dan werd voorgeschreven 
• Neem nooit meer dan 1 soort NSAID tegelijk 

 

Hoe lang duurt het voor je effect mag verwachten 

• Iedereen is anders, gemiddeld duurt het 1 uur alvorens je effect mag verwachten, het kan 
echter langer duren voor het maximale effect optreedt 

• Wanneer effect mag worden verwacht hangt ook af van de vorm waarin het product 
voorkomt (tablet, zalf, zetpil,…) 

• NSAID’s werken niet voor iedereen. Indien er geen verbetering optreedt, neem dan contact 
op met je arts 

 

Welke zijn de mogelijke nevenwerkingen 

• De meeste bijwerkingen zijn mild 



• Vaak voorkomende bijwerkingen zijn: brandend maagzuur, maaglast, misselijkheid en 
braken. Indien deze bijwerkingen frequent of ernstig zijn, dien je de inname van de 
medicatie te stoppen en je arts te raadplegen 

• Indien je bloed braakt of bloed in je stoelgang heeft: stop de inname van de medicatie dan 
onmiddellijk en raadpleeg onmiddellijk je arts 

• Bijwerkingen die minder vaak voorkomen: hoofdpijn, duizeligheid, gezwollen voeten of 
benen, gewichtstoename. Indien deze bijwerkingen ernstig zijn, bespreek dit dan met je 
arts 

• Andere minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn uitslag en jeuk, piepende ademhaling 
of kortademigheid. Indien je een van deze bijwerkingen ervaart raadpleeg je best je arts 

• Recente studies hebben aangetoond dat zelfs kortdurend gebruik van NSAID’s kan gelinkt 
worden aan een zeer klein verhoogd risico op een beroerte of hartaanval. Het risico is 
afhankelijk van de dosis en de duur van inname en het risico is groter bij personen die 
reeds een hartaandoening hebben 

• Indien je pijn op de borst, kortademigheid, moeilijkheden met spreken en plotse zwakte 
ervaart terwijl je NSAID’s inneemt dien je onmiddellijk medische hulp in te schakelen 

• Gebruik van NSAID’s, zelfs voor een korte periode, kan de nieren beschadigen. Dit is zeker 
het geval bij patiënten die reeds nierproblemen hebben 

• Bijwerkingen zijn meestal gelinkt aan de dosis van de medicatie die je inneemt. Sommige 
personen zijn gevoeliger dan anderen. Bijwerkingen zijn minder waarschijnlijk indien je de 
kleinste werkzame dosis gebruikt 

 

Kan je deze medicatie langdurig innemen 

• Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk 
• Het effect van NSAID’s dient regelmatig geëvalueerd te worden 

 

Mag je alcohol drinken 

• Bij inname van een stabiele dosis kan je beperkt alcohol gebruiken 
 

Mag je de wagen besturen 

• Ja, het is veilig om de wagen te besturen 
• Echter in uitzonderlijke gevallen treedt duizeligheid op. Indien dit het geval is, mag je geen 

wagen besturen of machines bedienen 
• Het gebruik van NSAID’s wordt in verband gebracht met een zeer klein verhoogd risico op 

verkeersongevallen. Het is echter niet duidelijk of dit verhoogde risico voortkomt uit het 
gebruik van de medicatie of de onderliggende pijn 

 

Belangrijke informatie voor de arts 

• Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen? 
• Neem je andere voorgeschreven medicatie?  
• Ben je zwanger of geef je borstvoeding?  
• Heb je een maagzweer (gehad)? 
• Zijn er nierproblemen? 
• Heb je astma of een andere aandoening van de luchtwegen? 



• Heb je problemen met de bloedvaten? 
• Zijn er leverproblemen? 
• Heb je de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa?  
• Heb je een hoge bloeddruk? 
• Heb je in het verleden een hartaanval gehad of pijn op de borst? 
• Ben je kortademig, vermoeid, heb je gezwollen benen, enkels of voeten of andere 

symptomen van een hartaandoening? 
• Heb je een beroerte gehad? 
• Lijd je aan dementie of Parkinson? 

 

Wat als je een dosis vergeet in te nemen 

• Neem de medicatie zo snel mogelijk in, behalve als het bijna tijd is voor de volgende 
inname. Indien dit het geval is, sla dan de gemiste dosis over en neem je volgende dosis 
zoals voorgeschreven 

• Neem nooit twee dosissen tegelijk in 
• Neem nooit meer dan de voorgeschreven dagelijkse dosis 

 

Wat als je de inname wil stoppen 

• Het is belangrijk om regelmatig te evalueren of je de medicatie nog nodig hebt 
• Indien de pijn vermindert, overweeg dan te stoppen of de dosis te verminderen  
• Indien je NSAID’s voor een langere periode hebt ingenomen, bespreek dit dan met de arts 

 

Deze informatie heeft niet de intentie het advies van de arts te vervangen. We raden je aan om 
de bijsluiter te raadplegen. Hou alle medicatie uit de buurt van kinderen, kwetsbare 
volwassenen en huisdieren.   


