
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 
Let op! Acenocoumarol 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 samen met acenocoumarol.

Let op! Veel dingen hebben invloed op hoe 
goed uw bloed stolt. Zoals eten. 
De trombosedienst kan u advies geven. Het is 
belangrijk dat u hun adviezen opvolgt.

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Door alcohol kan het langer duren 
voordat een wondje stopt met bloeden.
Drink daarom liever geen alcohol. Of drink 
minder dan 2 glazen per dag.

Let op! U mag dit medicijn niet gebruiken 
als u zwanger bent. U mag dit medicijn ook 
niet gebruiken als u zwanger wilt worden. Dit 
medicijn is slecht voor de baby in uw buik.

U mag borstvoeding geven als u dit medicijn 
gebruikt.

Samenvatting van acenocoumarol

Uitleg van de apotheker 
op video? Scan hier:

Waarom gebruikt u dit medicijn?
Acenocoumarol is een antistollingsmedicijn.
Het zorgt dat uw bloed minder snel een klont vormt. 
Daardoor heeft u minder kans op trombose 
(bloedpropje).
 
Uw arts schrijft dit medicijn voor: 
• bij trombose 
• bij hartritmestoornissen 
• na een hartaanval
• na een beroerte (herseninfarct of TIA).  
  Bij een beroerte zit er een bloedpropje vast in de 

hersenen.  
• Of om dit alles te voorkomen.

De trombosedienst controleert uw bloed zolang u dit 
medicijn gebruikt

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

Slik de tabletten met water.
Neem dit medicijn elke dag tussen 16.00 en 18.00 uur. 

Zegt de trombosedienst dat u minder of meer 
acenocoumarol moet innemen?
Dan kunt u dat dezelfde dag nog doen. 

Wordt u geopereerd? 
Vraag dan aan de trombosedienst of u moet stoppen 
met dit medicijn.

Bijwerkingen
U kunt sneller last krijgen van: 
• blauwe plekken 
• een bloeding in uw lichaam. 

Bel meteen uw arts als u last krijgt van:
• grote blauwe plekken
• bloed in uw poep of plas
• ineens zware hoofdpijn
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