Patiëntinformatie

Amitriptyline
fabrieksnaam: Amitriptyline, Sarotex

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met amitriptyline. In dit blad krijgt u aanvullende
informatie over dit medicijn.

Algemene informatie

Hoe werkt Amitriptyline?

Amitriptyline is van oorsprong een
antidepressivum en wordt incidenteel
gebruikt om depressieve klachten te
behandelen. Later is gebleken dat dit medicijn,
gegeven in een lage dosering, een pijnstillend
effect heeft. Tegenwoordig wordt dit middel
gebruikt bij de behandeling van chronische
pijn zoals:

Amitriptyline vermindert de overgevoeligheid
(via zenuwbanen) van het maag-darmstelsel
waardoor de pijn afneemt. Daarnaast
vertraagt het de voortstuwing van de
ontlasting waardoor de ontlasting indikt en u
minder last van diarree hebt. Amitriptyline
werkt niet direct, zoals paracetamol, maar pas
na het opbouwen van een spiegel in het
lichaam. Dit duurt ongeveer twee tot drie
weken.

prikkelbare darmsyndroom;
niet verklaarde buikklachten.

Hoe gebruikt u de
Amitriptyline?
Amitriptyline wordt in een lage dosering
gestart. U neemt dit medicijn één maal daags
voor het slapen gaan in met een glas water. U
mag niet kauwen op de tabletten.
Als na enkele weken het effect bij u
onvoldoende is, kan de arts de dosering
verhogen. Hebt u klachten, neem dan contact
op met uw arts.

“

Wanneer moet u
amitriptyline niet innemen?
Bij overgevoeligheid voor amitriptyline.
Medicijnen in de groep van de tricyclische
antidepressiva.
Na een recent doorgemaakt hartinfarct.
Hartblokkade of hartritmestoornis.
Ernstige leverziekte.

Let op: Gebruikt u medicatie in verband met hartklachten of depressie,
geeft dit dan door aan uw arts. Het gebruik van alcohol tijdens
behandeling met amitriptyline raden wij af omdat dit bijwerkingen en
het kalmerend effect kan versterken.

Wat zijn de bijwerkingen?

Stoppen met amitriptyline

Bijwerkingen zijn vaak van korte duur bij het
opstarten van de medicatie. De volgende
bijwerkingen komen het meeste voor na het
starten van de medicatie:

Wilt u stoppen met de medicatie, bespreek dit
dan eerst dan met uw arts voordat u stopt. Zo
voorkomt u eventuele bijwerkingen van het
stoppen van de medicatie.

sufheid;
duizeligheid;
misselijkheid;
droge mond;
obstipatie;
Amitriptyline beïnvloedt ook de
rijvaardigheid.

Amitriptyline kan op strikte indicatie gebruikt
worden in de zwangerschap en bij
borstvoeding, maar overleg met uw arts of dit
moet.

Autorijden

Vergoeding

Overleg met uw arts als u de medicatie wilt
innemen en wilt autorijden. Afhankelijk van
de dosis mag u na enkele weken na start van
de medicatie autorijden. Hebt u last van
bijwerkingen, dan mag u niet autorijden.

Dit medicijn wordt onder bepaalde
voorwaarden vergoed. U kunt dit navragen bij
de apotheek.

Bent u zwanger
Gebruik dit medicijn alleen tijden de
zwangerschap na overleg met uw arts.

Contact
Als u na het lezen van dit informatieblad nog
vragen heeft, neem dan contact op met de
Polikliniek Interne Geneeskunde van het
Maastricht UMC+ via tel. 043-387 51 00 (tijdens
kantooruren).
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