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Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken  
bij erge angst, zoals paniek, sociale angst 
en posttraumatische stressstoornis.  
Dit is angst na een hele nare ervaring  
in uw leven. Zoals een oorlog, overval, 
ongeluk of seksueel geweld.

Gebruik bij erge angst  
Let op: Deze klacht of ziekte staat niet  
in de bijsluiter. Dit komt omdat het CBG 
en de fabrikant het medicijn niet 
hebben onderzocht bij erge angst.  
Maar artsen hebben wel ervaring met 
dit medicijn bij deze ziekte. Over het 
gebruik hebben artsen afspraken 
gemaakt. Daarom kan uw arts of 
apotheker u ook dit medicijn geven. 
Overleg tussen u en uw behandelend 
arts of apotheker is noodzakelijk.

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 in  
met een half glas water.  
Niet kauwen.

Het maakt niet uit hoe laat u dit 
medicijn inneemt. Wordt u erg suf door 
dit medicijn? Neem het dan ’s avonds in 
voordat u naar bed gaat. Heeft u veel 
last van onrust en kunt u er slecht van 
slapen? Neem het dan ’s ochtends in. 

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

Let op!

U kunt de eerste tijd suf zijn. 
Rijd dan geen auto.  
 
Gebruikt u elke dag 20 mg  
of minder? En heeft u  
geen last van bijwerkingen?  
Dan mag u autorijden.  
 
Gebruikt u elke dag meer  
dan 20 mg? En heeft u  
geen last van bijwerkingen?  
Vraag aan uw arts  
of u mag autorijden.

Wees voorzichtig met  
alcohol drinken.  
Dit kan u nog suffer maken.

Bent u zwanger?  
Of wilt u zwanger worden?  
Vraag aan uw arts of 
apotheker of u dit medicijn 
mag gebruiken.

Geeft u borstvoeding?  
Dit medicijn komt  
in de moedermelk.  
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:
• Maagklachten of darmklachten, 

zoals misselijk zijn of diarree, 
hoofdpijn en niet kunnen slapen. 
Ook kunt u zich moe voelen.  
Meestal worden deze bijwerkingen 
na 1 week minder.

• Seksuele problemen, zoals  
geen stijve penis kunnen krijgen  
of minder zin hebben in seks. 

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Hartkloppingen.
• Sneller blauwe plekken krijgen, 

bloeden of bloed uit de vagina.  

Denken aan jezelf pijn willen 
doen of zelfmoord. Neem dan 
contact op met uw arts  
of bel 0800-0113.

Hoe bewaart u dit medicijn?

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

Meer weten?

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

Medicijn in het kort voor Fluoxetine
Capsules bij erge angst


