
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 
Hydrochloorthiazide 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 
samen kunt gebruiken hydrochloorthiazide. 

 
Let op! Uw huid kan gevoelig worden voor 
zonlicht. Ga daarom niet in de zon tussen 10.00 
uur en 15.00 uur. Gebruik zonnebrandcrème 
met factor 50 en draag kleding die uw huid  
beschermt. Ga ook niet onder de zonnebank.

U mag autorijden terwijl u dit medicijn   
 gebruikt.
 
Let op! U mag dit medicijn niet gebruiken als u 
zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn 
veilig is voor u of de baby in uw buik. 

U mag borstvoeding geven als u dit medicijn 
gebruikt.

Samenvatting van hydrochloorthiazide

Uitleg van de apotheker 
op video? Scan hier:

26
-1

0-
20

22

Waarom gebruikt u dit medicijn?
Hydrochloorthiazide zorgt ervoor dat u meer moet 
plassen. Dat maakt uw bloeddruk lager. 
Een lagere bloeddruk zorgt dat uw hart het bloed 
beter rondpompt. 

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:
• hoge bloeddruk 
• hartfalen 
• nierstenen
• oedeem (te veel vocht vasthouden)
•  diabetes insipidus (een zeldzame vorm van 

diabetes)

Uw bloeddruk daalt binnen 6 weken. 

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

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

Slik de tablet met een half glas water.
Neem dit medicijn het liefst in de ochtend. 

Moet u veel plassen op onhandige momenten?  Slik dit 
medicijn dan op een andere tijd. Maar niet later dan 
16.00 uur. Anders moet u in de avond of in de nacht 
uit bed om te plassen

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 zijn
• te weinig kalium in uw bloed

Te weinig kalium voelt u door:
• zwakke spieren
• kramp in uw spieren
• hartkloppingen 
• erg moe zijn

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


