Tegretol® (carbamazepine)
Waarom werd deze medicatie voorgeschreven
•
•
•
•

De medicatie wordt gebruikt om bepaalde types van chronische pijn te behandelen
Ze wordt voornamelijk ingezet bij aangezichtszenuwpijn
Tegretol® behoort tot de groep geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie
Het is mogelijk dat in de bijsluiter geen melding wordt gemaakt van het effect van deze
medicatie op pijn

Hoe werkt Tegretol®
•

Deze medicatie verandert de manier waarop zenuwen boodschappen doorsturen naar de
hersenen. Als het aantal boodschappen dat wordt doorgestuurd vermindert, dan
vermindert de pijn ook

Wanneer wordt Tegretol® ingenomen
•
•

De startdosis is laag en de medicatie mag 1 tot 4 keer per dag ingenomen worden. De dosis
zal geleidelijk opgebouwd worden
Je zal een schema meekrijgen met de startdosis en uitleg over het opbouwen van de
medicatie

Hoe wordt Tegretol® ingenomen
•
•
•

De tablet dient volledig ingenomen te worden (niet in 2 breken) met een glas water
De medicatie wordt best tijdens of na de maaltijd ingenomen
Neem niet meer van de medicatie in dan voorgeschreven

Hoe lang duurt het voor je effect mag verwachten
•
•
•

Elke patiënt is verschillend
Het kan zijn dat je het eerste effect ervaart na enkele dagen, maar het kan tot 2 maand
duren alvorens je het volledige effect van de medicatie kan evalueren
Deze medicatie werkt niet voor iedereen. Indien je geen verbetering ervaart na 6 tot 8
weken, stop dan niet onmiddellijk met de inname maar praat erover met je arts

Welke zijn de mogelijke nevenwerkingen
•

•
•
•

Vaak voorkomende bijwerkingen: duizeligheid en vermoeidheid, braken en
coördinatieproblemen. Deze bijwerkingen treden voornamelijk op bij het begin van de
behandeling
Andere vaak voorkomende nevenwerkingen zijn slaperigheid en misselijkheid
Soms komen hoofdpijn (vooral aan het begin van de behandeling), wazig zien, dubbelzien
en droge mond voor
Zeldzame nevenwerkingen: spiersamentrekkingen, trillen en diarree of constipatie

•

•

Zeer zeldzame nevenwerkingen zijn een verhoogde gevoeligheid voor zonlicht, zweten,
haaruitval, verlies van eetlust, seksuele stoornissen, spierpijn of krampen. Verder ziet men
zelden trage en onduidelijke spraak, spierzwakte, beenmergonderdrukking, nekkramp,
verwarring en opwinding, depressie, rusteloosheid, hallucinaties, ongecontroleerde
bewegingen, oorsuizen , tintelingen in handen en voeten, vaak moeten plassen,
stoornissen in de zoutbalans, moeilijkheden met ademhalen
Uiterst zeldzame nevenwerkingen: zeer trage of onregelmatige hartslag, geelzucht.
Mogelijk levensbedreigende huiduitslag: Stevens-Johnson syndroom

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
•

De combinatie alcohol en Tegretol® is riskant. Beide middelen worden door de lever
afgebroken en belasten dus allebei de lever. Daarnaast kunnen carbamazepine en alcohol
elkaars effecten versterken. Het is daarom sterk aan te raden de mate van alcoholgebruik
met je arts te overleggen

Mag je de wagen besturen
•

Aangezien Tegretol® sufheid, slaperigheid, duizeligheid en onscherp zien kan veroorzaken
is het noodzakelijk, vooral in het begin van de behandeling, extra voorzichtig te zijn bij het
autorijden en het bedienen van machines. Zo deze nevenwerkingen bij je te uitgesproken
zijn mag je niet autorijden of geen machine bedienen.

Belangrijke informatie voor de arts
•
•
•
•
•
•

Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?
Welke andere geneesmiddelen of kruiden neem je?
o Bijvoorbeeld bloedverdunners
Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Indien je op de korte termijn aan gezinsuitbreiding
denkt, meld dit dan aan je arts
Neem je de pil? De werking ervan kan verminderen
Heb je nierproblemen?
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
•
•
•

Neem zo snel mogelijk de dosis in
Indien het bijna tijd is voor de volgende inname, sla dan de vergeten dosis over en neem je
medicatie verder zoals voorgeschreven
Neem nooit twee dosissen tegelijk in

Wat als je de inname wil stoppen
•

Stop niet plots met het innemen van de medicatie. Dit kan een opstoot van symptomen
veroorzaken. Praat erover met je arts zodat hij je kan begeleiden bij het afbouwen van de
medicatie

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.

