Algemeen

Eten en medicijnwijzer
De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige
verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de
informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of
google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Inleiding
Eten, drinken en medicijnen reageren op elkaar
Bepaald eten kan de werking van medicijnen afremmen. Het werkt ook andersom. Dat
bepaalde medicijnen ervoor zorgen dat het voedingsmiddel onvoldoende opgenomen wordt
door je lichaam.
Meer informatie over: Eten, drinken en medicijnen reageren op elkaar
Door rekening te houden met eten, drinken en het medicijn dat je gebruikt kunnen bijwerkingen van
medicijnen afnemen of voorkomen worden. Daarom stemmen wij eten, drinken en medicijnen op elkaar af.
Informeer je behandeld arts en de eigen apotheek over de medicijnen die je slikt. Ben je bepaalde
medicijnen anders gaan gebruiken? Misschien neem je voedingssupplementen of kruidenpreparaten, die je
bijvoorbeeld bij de drogist koopt? Deze kunnen invloed hebben op je medicijnen. Geef het daarom altijd
door aan je apotheek, huisarts en arts in het ziekenhuis als er iets is veranderd in je medicijngebruik. Je
eigen apotheek adviseert je zodat de medicijnen goed hun werk kunnen doen.

Overzicht per medicijn
Inleiding
In het overzicht hieronder kun je per medicijn zien hoe je het in moet nemen en waarmee het
medicijn reageert.

acenocoumarol
Meer informatie over: acenocoumarol
Acenocoumarol
Hoe neem ik het in?
Innemen met water, heel doorslikken, niet gelijktijdig met alcohol innemen.
Extra advies
Bevat lactose, past niet in een strikt lactosevrij dieet. Meld gebruik van Sint janskruid, ginkgo biloba en

knoﬂooksuppelementen bij uw apotheker, trombosedienst en diëtist.
Dit medicijn reageert met
Vitamine K. Alcohol. Sint-janskruid. Ginseng. Danshen. Ginkgo biloba. Knoﬂook supplement.
Advies voor gehele behandeling
Ginkgo biloba- en Ginseng supplement niet gebruiken. Danshen supplementen beperkt gebruiken. Drink
maximaal 1-2 glazen alcohol per dag. Wees matig met het gebruik van vitamine K rijke voedingsmiddelen.
Overleg met uw apotheker of u Sint-Janskruid moet stoppen. 7 dagen voor OK stoppen met
knoﬂookpreparaten i.v.m. postoperatieve bloedingsrisico.

acetylsalicylzuur
acetylsalicylzuur
Meer informatie over: acetylsalicylzuur
acetylsalicylzuur
Hoe neem ik het in?
In water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. Niet gelijktijdig met alcohol innemen.
Extra advies
Bevat lactose, past niet in een strikt lactosevrij dieet. Meld het gebruik van ginkgo biloba en ginseng bij uw
apotheker, trombosedienst en diëtist.
Dit medicijn reageert met
Alcohol. Ginkgo biloba. Ginseng.
Advies voor gehele behandeling
Ginkgo biloba- en Ginseng supplement niet gebruiken. Niet gelijktijdig innemen met alcohol.

clopidogrel
clopidogrel
Meer informatie over: clopidogrel
clopidogrel
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