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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij  
te veel cholesterol in uw bloed.  
Van te veel cholesterol gaan  
uw bloedvaten dicht zitten. 

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn verlaagt cholesterol  
en andere vetten in uw bloed. 

Als de vetten in uw bloed weer normaal 
zijn heeft u 30% minder kans  
op een hartaanval of beroerte.

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.

U kunt dit medicijn het beste  
’s avonds innemen. Na het eten 
of voordat u naar bed gaat.  
Het werkt dan beter.  
’s Nachts maakt uw lever 
namelijk meer cholesterol aan. 

U kunt dit medicijn  
met en zonder eten innemen. 

Bent u de tablet vergeten  
in te nemen?  
Duurt het meer dan 8 uur  
tot u de volgende tablet moet 
innemen? Neem de vergeten 
tablet dan direct in.  
Duurt het minder dan 8 uur  
tot u de volgende tablet moet 
innemen? Sla de vergeten 
tablet dan over.

Let op!

U mag autorijden  
als u dit medicijn gebruikt. 
 

Wees voorzichtig met alcohol 
drinken. U heeft een grotere 
kans op schade aan uw lever 
als u alcohol drinkt en dit 
medicijn gebruikt.  

Let op! Niet gebruiken als u 
zwanger bent. Het is niet zeker 
of dit medicijn veilig is  
voor de baby in uw buik.

Geef geen borstvoeding  
als u dit medicijn gebruikt.  
Het is niet zeker of dit medicijn 
veilig is voor uw baby.

Belangrijkste waarschuwingen

Drink geen grapefruitsap  
en eet geen grapefruit  
als u dit medicijn gebruikt.  
U kunt dan meer last krijgen 
van bijwerkingen. 

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

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Maagklachten of darmklachten. 

Zoals buikpijn, verstopping  
of misselijk zijn.

• Hoofdpijn, duizelig zijn of  
moeite hebben met in slaap vallen. 
Deze klachten zijn na  
een paar dagen weg. 

• Spierpijn.  
Dit is meestal niet ernstig. Ga naar 
uw arts als u erge spierpijn krijgt.

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

Medicijn in het kort voor Simvastatine
Tabletten bij een te hoog cholesterol

vergeten


