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Lees voor gebruik altijd de officiële bijsluiter in het doosje.  Gebruik het medicijn zoals uw arts en 
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De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.

Bijwerkingen
U kunt last krijgen van bloedingen.

Let op! Bel meteen uw arts als u last krijgt van:
• grote blauwe plekken
• bloed in uw poep of plas
• plotseling erge hoofdpijn 

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

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger 
bent. Of als u zwanger wilt worden.

U mag dit medicijn gebruiken als u 
borstvoeding geeft.

Samenvatting van nadroparine

Waarom gebruikt u dit medicijn?
Nadroparine zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk 
samenklontert. Hierdoor heeft u minder kans op 
trombose (bloedstolsel).

Uw arts schrijft dit medicijn voor:
•  Om trombose te voorkomen. 
 Bijvoorbeeld als u niet uit bed kunt komen door  
 COVID-19 (corona), na een hartinfarct, bij   
 hartkramp (angina pectoris) en na een operatie.
•  Om een trombose te behandelen bij een 

trombosebeen en longembolie.
•	 	Om	een	aderontsteking	(tromboflebitis)	te	

behandelen.

Neem dit medicijn elke dag in de voorgeschreven 
periode. Dan heeft u minder kans op een trombose, 
beroerte of longembolie.

Gebruik 
Nadroparine is er als injectie. Deze injectie zet u onder 
de huid van uw buik of bovenbeen. Laat de luchtbel in 
de spuit zitten.
Uw arts of verpleegkundige legt u uit hoe u moet 
spuiten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet 
gebruiken.

Het hangt van uw ziekte af hoe lang u dit medicijn 
moet gebruiken. Soms gaat u na dit medicijn over op 
tabletten die trombose voorkomen.

Uitleg van de apotheker op 
video? Scan hier:
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