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etidronaat
uitgesproken als (e'' ti droe' nate)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Etidronaat wordt gebruikt voor de behandeling van de botziekte van Paget (een aandoening waarbij de botten zacht en zwak zijn en 

vervormd, pijnlijk of gemakkelijk kunnen breken) en om heterotope ossificatie (groei van botweefsel in een ander deel van het lichaam) te 

voorkomen en te behandelen. dan het skelet) bij mensen die een totale heupvervangende operatie hebben ondergaan (operatie om het 

heupgewricht te vervangen door een kunstgewricht) of bij mensen die een verwonding aan het ruggenmerg hebben gehad. Etidronaat zit 

in een klasse van medicijnen die bisfosfonaten worden genoemd. Het werkt door de afbraak van oud bot en de vorming van nieuw bot te 

vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Etidronaat wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal eenmaal per dag op een lege 

maag ingenomen. De behandeling van de ziekte van Paget kan worden herhaald als de symptomen na enige tijd 

terugkomen of verergeren. Neem etidronaat elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw 

receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem etidronaat 

precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het niet vaker of voor een langere periode in dan 

uw arts heeft voorgeschreven.

Etidronaat werkt mogelijk niet goed en kan de slokdarm (slang die de mond en de maag met 
elkaar verbindt) beschadigen of zweren in de mond veroorzaken als het niet volgens de 
volgende instructies wordt ingenomen. Vertel het uw arts als u het niet begrijpt, denkt dat u het 
zich niet zult herinneren of als u deze instructies niet kunt opvolgen:

Slik de tabletten door met een vol glas (6 tot 8 ounce [180 tot 240 ml]) gewoon water terwijl u zit of 
staat.

Ga rechtop zitten of staan   na inname van etidronaat.

Eet, drink of gebruik geen andere medicijnen (inclusief vitamines of maagzuurremmers) gedurende 2 uur vóór en 2 uur 
nadat u etidronaat heeft ingenomen.

Als u etidronaat gebruikt om de botziekte van Paget te behandelen of om heterotope ossificatie te voorkomen of te behandelen, 

kan het enige tijd duren voordat uw toestand verbetert. Stop niet met het innemen van etidronaat zonder overleg met uw arts.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel
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Etidronaat wordt soms ook gebruikt voor de behandeling en preventie van osteoporose (aandoening waarbij de botten dun en 

zwak worden en gemakkelijk kunnen breken) veroorzaakt door corticosteroïden (een soort medicijn dat osteoporose kan 

veroorzaken). Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat etidronaat wordt ingenomen,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor etidronaat, andere medicijnen of een van de bestanddelen 
van etidronaattabletten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende vermeldt: angiogeneseremmers zoals bevacizumab (Avastin), everolimus (Afinitor, Zortress), 
pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) of sunitinib (Sutent); anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals 
warfarine (Coumadin, Jantoven); kanker chemotherapie; en orale steroïden zoals dexamethason, 
methylprednisolon (Medrol) en prednison (Rayos). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

als u vitamine- en mineralensupplementen zoals ijzer gebruikt, of als u antacida gebruikt die calcium, 
magnesium of aluminium bevatten (Maalox, Mylanta, Tums, andere), neem deze dan 2 uur vóór of 2 
uur na inname van etidronaat in.

vertel het uw arts als u problemen met uw slokdarm heeft of ooit heeft gehad, zoals een slokdarmvernauwing 
(vernauwing van de slokdarm die slikproblemen veroorzaakt) of achalasie (aandoening die het vermogen van de 
slokdarm om voedsel naar de maag te verplaatsen beïnvloedt), of osteomalacie (verweking van botten door 
gebrek aan mineralen). Uw arts kan u vertellen geen etidronaat in te nemen.

vertel het uw arts als u niet rechtop kunt zitten of staan   en als u bloedarmoede heeft of ooit heeft gehad 
(aandoening waarbij de rode bloedcellen niet genoeg zuurstof naar alle delen van het lichaam brengen); een 
laag calciumgehalte in uw bloed; moeite met slikken, brandend maagzuur, zweren of andere maagproblemen; 
kanker; enterocolitis (zwelling in de darmen); elk type infectie, vooral in uw mond; problemen met uw mond, 
tanden of tandvlees; elke aandoening die ervoor zorgt dat uw bloed niet normaal stolt; of nierziekte. Uw arts 
moet mogelijk de dosis van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Vertel het uw arts ook als 
u van plan bent in de toekomst zwanger te worden, omdat etidronaat jarenlang in uw lichaam kan blijven nadat u bent 
gestopt met het innemen ervan. Bel uw arts als u zwanger wordt tijdens of na uw behandeling met etidronaat.

u moet weten dat etidronaat osteonecrose van de kaak kan veroorzaken (ONJ, een ernstige aandoening van het 
kaakbot), vooral als u een tandheelkundige ingreep of behandeling ondergaat terwijl u de medicatie gebruikt. Een 
tandarts moet uw tanden onderzoeken en de nodige behandelingen uitvoeren, inclusief het reinigen of repareren van 
een slecht passend kunstgebit, voordat u etidronaat gaat gebruiken. Zorg ervoor dat u uw tanden poetst en uw mond 
goed reinigt terwijl u etidronaat gebruikt. Praat met uw arts voordat u tandheelkundige behandelingen ondergaat 
terwijl u dit medicijn gebruikt.

u moet weten dat etidronaat ernstige bot-, spier- of gewrichtspijn kan veroorzaken. U kunt deze pijn binnen dagen, 
maanden of jaren beginnen te voelen nadat u etidronaat voor het eerst heeft ingenomen. Hoewel dit soort pijn kan 
beginnen nadat u etidronaat enige tijd heeft gebruikt, is het belangrijk dat u en uw arts zich realiseren dat dit kan 
worden veroorzaakt door etidronaat. Bel onmiddellijk uw arts als u op een of andere manier hevige pijn ervaart

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682581.html 2/5



15-4-22, 11:27 uur Etidronaat: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

tijd tijdens uw behandeling met etidronaat. Uw arts kan u vertellen om te stoppen met het gebruik van etidronaat en uw pijn 
kan verdwijnen nadat u stopt met het innemen van de medicatie.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Het is belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt en een uitgebalanceerd dieet volgt terwijl u etidronaat 

gebruikt. Uw arts zal u vertellen welke voedingsmiddelen goede bronnen van deze voedingsstoffen zijn en hoeveel porties u 

per dag nodig heeft. Als u het moeilijk vindt om genoeg van deze voedingsmiddelen te eten, vertel dit dan aan uw arts. In dat 

geval kan uw arts een supplement voorschrijven of aanbevelen.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u nog niet heeft gegeten, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als u al heeft gegeten, neem dan de 

gemiste dosis 2 uur nadat u voor het laatst heeft gegeten. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te 

halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Etidronaat kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

diarree

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts:

nieuw of verergerend brandend maagzuur

pijn bij het slikken

pijn op de borst

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

heesheid

Moeite met slikken

blaren op de huid

Etidronaat kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?
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Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

braken

buikkrampen

diarree

pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten

spierspasmen en krampen

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op etidronaat te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Didronel®
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andere namen
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