
Apotheek.nl
Lees voor gebruik altijd de officiële bijsluiter in het doosje.  Gebruik het medicijn zoals uw arts en 
apotheker hebben uitgelegd.  Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP.  
De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.

Waarschuwingen 
Enalapril en sommige andere medicijnen 
hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u 
zonder recept koopt. 
Wilt u medicijnen gebruiken van bijvoorbeeld 
de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst 
met uw apotheker of u deze medicijnen veilig 
kunt gebruiken met enalapril.

U mag autorijden terwijl u dit medicijn gebruikt.
 

Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit 
medicijn is slecht voor de baby in uw buik. 

Let op! Wilt u borstvoeding geven? Het is niet 
bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. 
En of dit medicijn veilig is voor de baby. 
Overleg met uw arts of apotheker. 

Samenvatting van enalapril
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Waarom gebruikt u dit medicijn?
Enalapril maakt uw bloeddruk lager. 
Het zorgt ervoor dat uw hart het bloed beter 
rondpompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:
• bij hoge bloeddruk
• bij hartfalen 
• na een hartaanval

Uw bloeddruk daalt binnen 6 weken. 

Bij hartfalen krijgt u minder last van een benauwd 
gevoel en dikke enkels.

Gebruik 
Enalapril is er als tabletten.
Op het etiket van uw apotheek staat hoeveel u moet 
gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Het is belangrijk dat u dit medicijn elke dag inneemt.
Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen
U kunt last krijgen van:
•  duizelig worden bij het opstaan. 
  Dat gebeurt vooral in de eerste paar weken. 
 Slik dit medicijn daarom de eerste dagen als u op  
 bed zit. Dan kunt u liggen als u duizelig wordt.
• kriebelhoest

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan 
met uw apotheker of arts.

Uitleg van de apotheker 
op video? Scan hier:


