
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.

Bijwerkingen 
U kunt last krijgen van: 
•  maagklachten, zoals buikpijn, misselijk zijn of een 

vol gevoel. 
•  zweren in uw maag en darmen. Een zweer is een 

soort wond.
• bloedingen in uw maag en darmen

Let op!
• Bent u ouder dan 70 jaar? 
• Gebruikt u bloedverdunners?
•  Heeft u eerder maagzweren of darmzweren 

gehad? Dan heeft u een medicijn nodig om uw 
maag te beschermen (maagbeschermer). Vraag dit 
aan uw arts of apotheker. 

Waarschuwingen 
Let op! Naproxen 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 naproxen.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger 
worden? Overleg met uw apotheker of arts of 
u naproxen mag gebruiken. Dit medicijn kan 
slecht zijn voor de baby. U mag naproxen in 
ieder geval NIET gebruiken bij pijn in de laatste 
3 maanden van uw zwangerschap.

Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn 
kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw 
apotheker of arts of u naproxen veilig kunt 
gebruiken.

Samenvatting van naproxen

Uitleg van de apotheker 
op video? Scan hier:
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Waarom gebruikt u dit medicijn?
Naproxen werkt bij: 
• gewrichtspijn en spierpijn
• griep of verkoudheid
• hoofdpijn en migraine
• klachten als u ongesteld bent
• artrose (versleten gewrichten) 
• koliekpijn
• verschillende vormen van reuma, zoals reumatoïde 
artritis, de ziekte van Bechterew en jicht.

De tabletten zorgen dat u binnen 1 uur minder pijn 
heeft. De zetpil werkt na 1.5 uur blijft 7 tot 12 uur 
lang werken. Ontstekingen worden minder rood en 
gezwollen na ongeveer 1 week.

Gebruik 
Naproxen is er als tabletten en zetpillen.
Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat 
hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met naproxen 
Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! Er zijn gewone tabletten en tabletten met een  
speciaal laagje. Op die tabletten staat 
maagsapresistent, retard, MGA of MVA. 
Deze tabletten mag u niet fijnmaken of kauwen.  

Zetpillen met naproxen
1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Let op! Heeft u bloederige diarree, zwarte 
teerachtige poep, of geeft u bloed over? Dit kan 
komen door schade aan uw maag of darmen. Stop 
meteen met naproxen en bel uw arts. 

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op met alcohol als u naproxen gebruikt. 
Door alcohol heeft u meer kans op 
maagklachten.


