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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij  
puistjes en rode bulten op het gezicht.  
Dit komt door de ziekte rosacea.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn maakt ontstekingen  
op uw huid minder. Na 4 tot 6 weken 
heeft u al minder klachten. Het aantal 
rode bulten en puistjes in uw gezicht 
wordt uiteindelijk ongeveer  
de helft minder. 

Belangrijkste waarschuwingen

Bacteriën kunnen resistent worden  
voor dit medicijn. Dit betekent dat 
bacteriën niet meer gevoelig zijn voor 
het medicijn. Het is belangrijk dat dit 
niet gebeurt. Gebruik dit medicijn 
daarom op de juiste manier.  
U mag dit medicijn alleen gebruiken  
als u het van uw arts heeft gekregen.

Dit medicijn heeft veel 
wisselwerkingen met andere 
medicijnen. Laat uw apotheker 
daarom controleren of u dit 
medicijn veilig kunt gebruiken 
met uw andere medicijnen. 
Ook medicijnen die u zonder 
recept heeft gekocht.

Kom niet in fel zonlicht en  
ga niet onder de zonnebank  
als u dit medicijn gebruikt.  
U kunt last krijgen van jeuk, 
een rode huid en ernstige 
verbranding. Ook kunt u last 
krijgen van huiduitslag en 
verkleuring van uw huid.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek 
of in de bijsluiter hoeveel u moet 
innemen. Gebruik dit medicijn altijd 
zoals uw arts of apotheker u vertelt. 

Neem de capsule heel in  
met een heel glas water.  

Zorg ervoor dat u rechtop zit of staat. 

Neem de capsule het liefst  
1 uur voor uw ontbijt. Het wordt dan 
het beste in het lichaam opgenomen.  
Of neem de capsule 2 uur na uw ontbijt.

Eet of drink 1 uur voor u dit medicijn 
inneemt geen melk, yoghurt of kaas. 
Wacht nadat u dit medicijn heeft 
ingenomen 2 uur voordat u dit weer  
eet of drinkt. Dit medicijn werkt dan  
minder goed.

Bent u een capsule vergeten  
in te nemen? U neemt de 
capsule 1 keer per dag.  
Duurt het meer dan 8 uur  
tot u de volgende capsule moet 
innemen? Neem de capsule 
dan alsnog in.  
Duurt het minder dan 8 uur  
tot u de volgende capsule moet 
innemen? Sla de vergeten 
capsule dan over. 

Let op!

U mag autorijden 
als u dit medicijn gebruikt.  

Alcohol heeft geen invloed  
op hoe dit medicijn werkt.  

Bent u zwanger? Vraag aan  
uw arts of apotheker of u  
dit medicijn kunt gebruiken. 
Het is niet zeker of  
dit medicijn veilig is  
voor zwangere vrouwen.

Geeft u borstvoeding?  
Dit medicijn kan in de 
moedermelk komen.  
Vraag aan uw arts  
of apotheker of u dit medicijn 
mag gebruiken.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Misselijk zijn. 

Bent u misselijk?  
Neem de capsule dan in  
met wat eten.

• Jeuk, een branderig gevoel  
of rood worden van mond, keel, 
vagina of poepgat (anus).  
Heeft u hier last van?  
Neem dan contact op met uw arts.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Diarree.  

Heeft u erge diarree?  
Of zit er bloed in uw diarree?  
Neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op 
kamertemperatuur en in het doosje.  
Dit betekent dat u dit medicijn  
gewoon in huis of in uw medicijnkastje 
kunt bewaren. 

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl 
en apotheek.nl  
of vraag uw arts of apotheker.

Medicijn in het kort voor Doxycycline
Capsules met vertraagde afgifte bij rosacea

vergeten


