Rivotril® (clonazepam)
Waarom werd deze medicatie voorgeschreven
•

Rivotril® is werkzaam bij bepaalde chronische pijnproblemen. De medicatie wordt
voornamelijk voorgeschreven bij rusteloze benen, bepaalde vormen van zenuwpijn en
spierkrampen.

Hoe werkt Rivotril®
•

Rivotril® behoort tot de groep van de benzodiazepines. Het werkt rustgevend,
spierontspannend en vermindert gevoelens van angst. Het beïnvloedt eveneens de
overdracht van prikkels in de hersenen.

Wanneer wordt Rivotril® ingenomen
•

De medicatie wordt best ’s avonds ingenomen.

Hoe wordt Rivotril® ingenomen
•

Neem de tablet in met een glas water. Indien nodig mag de tablet in 2 gebroken worden.

Hoe lang duurt het voor je effect mag verwachten
•

De werking begint na een half uur tot een uur en houdt 6 tot 12 uur aan. Bij zenuwpijn is het
pijnstillende effect pas na enkele weken merkbaar.

Welke zijn de mogelijke nevenwerkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid
Verminderde coördinatie, verwardheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen,
verminderde alertheid
Maag-darmklachten zoals misselijkheid, constipatie, diarree
Spierzwakte
Wazig zien, dubbelzien, droge ogen
Droge mond, zweten, hartkloppingen
Incontinentie voor urine of moeilijk kunnen plassen
Snurken
Afname van gevoelens
Afhankelijkheid. Als je dit geneesmiddel meer dan 2 maanden gebruikt, heb je bij het
stoppen meer kans op ontwenningsverschijnselen. Bouw het gebruik dan langzaam af.
Nachtmerries, onrust, prikkelbaarheid, waandenkbeelden en hallucinaties
Tekort aan bloedplaatjes met als gevolg bloedneus of blauwe plekken
Minder zin in seks
Allergische reactie zoals jeuk en huiduitslag

Indien je veel last hebt van een van de bijwerkingen of je krijgt een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat, neem dan contact op met je arts.
Kan je deze medicatie langdurig innemen
•

Ja, indien je er baat bij hebt. Als je de dosis van de medicatie wil verminderen, doe dit dan
steeds in overleg met je arts

Mag je alcohol drinken
•

Alcohol kan de bijwerkingen van de medicatie versterken. Wees daarom voorzichtig met
alcohol in de periode dat je dit geneesmiddel gebruikt.

Mag je de wagen besturen
•

Rivotril® kan de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken beïnvloeden.
Bestuur daarom geen voertuig en gebruik geen gereedschap of machines tijdens de eerste
week dat je dit geneesmiddel gebruikt. Of je na de eerste week weer mag autorijden, hangt
af van de dosering die je gebruikt en je aandoening. Raadpleeg je arts.

Belangrijke informatie voor de arts
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?
Heb je porfyrie (een stofwisselingsziekte)?
Heb je een spierziekte?
Heb je last van slaap-apneu?
Heb je een sterk verminderde werking van de lever of longen?
Welke andere geneesmiddelen neem je?
Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Indien je op de korte termijn aan gezinsuitbreiding
denkt, meld dit dan aan je arts
Indien je een alcohol- en/of drugsprobleem hebt/had of verslaafd was/bent aan bepaalde
medicatie, meld dit dan aan je arts.

Wat als je een dosis vergeet in te nemen
•

•

Als je een dosis vergeten bent, dien je dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Als het bijna tijd
is voor de volgende inname, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met je normale
doseringsschema.
Neem nooit 2 dosissen tegelijk in.

Wat als je de inname wil stoppen
•

Wanneer je de inname van Rivotril® plots stopt, kunnen de oorspronkelijke klachten
terugkeren of kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan. Overleg dus steeds met je 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.

