
Frusene-tabletten
(Furosemide en triamtereen)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken 
want er staat belangrijke informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan 

hen schaden, zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde zijn als die van u.
• Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.
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1. Wat is Frusene en waarvoor wordt het gebruikt?

De actieve ingrediënten van Frusene behoren tot een groep geneesmiddelen die bekend 
staat als diuretica. Ze werken op uw nieren om overtollig water uit het lichaam te 
verwijderen. Mogelijk bent u naar uw arts gegaan met problemen zoals gezwollen enkels of 
kortademigheid. Deze en andere symptomen treden vaak op omdat er teveel water in uw 
lichaam aanwezig is.
• U heeft deze tabletten gekregen om dit overtollige water kwijt te raken en u zult 

merken dat u snel na het innemen van uw tabletten meer urineert.

2. Wat u moet weten voordat u Frusene inneemt?

Gebruik Frusene niet als:
• u bent allergisch (overgevoelig) voor furosemide, triamtereen of voor één van de andere 

bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6)
• u bent allergisch voor sulfonamiden, een soort antibioticum
• u nier- of ernstige leverproblemen heeft
• er is u verteld dat u een hoog kaliumgehalte of een laag natriumgehalte in uw bloed 

heeft.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Frusene inneemt als:
• u heeft een foliumzuurtekort
• u een vergrote prostaat heeft (hyperplasie van de prostaat)
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• u heeft of denkt dementie te hebben
• u neemt elk type NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) 

zoals ibuprofen of diclofenac
• u nier- of leverproblemen heeft of heeft gehad (inclusief oudere patiënten), aangezien 

uw arts mogelijk nauwlettend moet worden gecontroleerd.
• je bent diabeet
• u heeft een hartaanval gehad en/of vocht in de longen 

(longoedeem)
• u andere geneesmiddelen gebruikt voor uw hart of uw bloeddruk. Uw arts 

kan besluiten de dosis hiervan te wijzigen zodra u begint met het innemen 
van Frusene

• je hebt moeite met plassen
• uw arts heeft u verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt.

• als u op leeftijd bent, als u andere medicijnen gebruikt die een bloeddrukdaling kunnen 
veroorzaken en als u andere medische aandoeningen heeft die een risico op 
bloeddrukdaling inhouden.

Kinderen
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen

Bloedtesten
Uw arts zal uw bloedonderzoek regelmatig moeten controleren.

Andere medicijnen en Frusene
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije 
toekomst gaat gebruiken.
Vertel het uw arts in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
• andere diuretica zoals amiloride, spironolacton
• geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk en hartaandoeningen te 

behandelen, zoals bètablokkers, digoxine, sotalol, ACE-remmers, 
angiotensinereceptorblokkers, calciumkanaalblokkers en diuretica. Als u vragen heeft, 
stel deze dan aan uw arts of apotheker.

• geneesmiddelen die worden gebruikt om lage bloeddruk te behandelen

• kaliumsupplementen of medicijnen die de kalium- of natriumspiegels van het lichaam 
veranderen

• spierverslappers
• antibiotica (trimethoprim) en het antivirale middel amantadine
• immunosuppressiva zoals ciclosporine
• geneesmiddelen die worden gebruikt om diabetes te behandelen

• geneesmiddelen die worden gebruikt om dementie te behandelen, zoals risperidon

• lithiumzouten
• lipidenverlagende medicijnen (cholestyramine, cholesterol, clofibraat)
• anti-epileptica zoals fenobarbitol, fenytoïne en carbamazepine
• ontstekingsremmende geneesmiddelen, waaronder corticosteroïden en NSAID's zoals 

ibuprofen



• geneesmiddelen die uw nierfunctie veranderen, zoals aminoglycoside, cefalosporine-
antibiotica, amfotericine B en NSAID's

• geneesmiddelen die uw gehoor veranderen, zoals aminoglycoside-antibiotica, cisplatine
• geneesmiddelen die uw hormonen veranderen, waaronder de anticonceptiepil en sommige 

geneesmiddelen tegen kanker.
• geneesmiddelen die worden gebruikt om astma te behandelen (theofylline).

Patiënten dienen er rekening mee te houden dat het roken van tabak het effect van Frusene kan verminderen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Frusene-tabletten in met een glas water op een lege maag. Zie sectie 3.

Grote hoeveelheden glycyrrhizine in zoethout kunnen de werking van Frusene 
beïnvloeden. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Zwangerschap en borstvoeding
Het wordt niet aanbevolen om Frusene in te nemen als u zwanger bent of borstvoeding 
geeft. Uw arts zal beslissen of de voordelen opwegen tegen de risico's.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt 
worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel 
inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het begin van de therapie kunnen sommige patiënten duizeligheid of vertigo ervaren. Als 
dit gebeurt, mag u niet autorijden of machines bedienen.

Fruseen bevat lactose
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact 
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Frusene ingenomen?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Voor volwassenen en ouderen:
• De gebruikelijke dosering is ½ tot 2 tabletten 's morgens, maar uw arts kan u hebben gezegd 

meer dan dit in te nemen.
• Neem niet meer dan 6 tabletten per dag.
• De tabletten hebben een breukstreep, zodat u ze indien nodig doormidden kunt 
snijden.
• Neem Frusene-tabletten in met een glas water op een lege maag.
• U zult merken dat u snel na het innemen van uw Frusene de neiging heeft om te 

plassen. Hierdoor is het beter om uw tablet(ten) als eerste in te nemen in de



ochtend, zodat u vroeg op de dag wat extra water doorlaat, zodat u 
ongestoord uw normale routine kunt voortzetten. Als u 's avonds werkt, kunt 
u uw tabletten beter 's avonds innemen.

Kinderen
Fruseen wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Patiënten met lever- of nierproblemen
Uw arts kan uw behandeling met lagere doses starten en u zeer nauwlettend volgen voordat de 
dosering wordt verhoogd.

Wat u moet doen als u meer van Frusene heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel Frusene heeft ingenomen, kunt u te veel water kwijtraken 
en uitdrogen. U kunt dit merken door zich duizelig te voelen of spierkrampen te 
krijgen. Als dit gebeurt, drink dan veel water en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts.

Bent u vergeten Frusene in te nemen?
Als u bent vergeten uw gebruikelijke dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert en 
ga dan verder zoals voorheen. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Frusene

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder dit eerst aan uw arts te vertellen. Als u nog 
vragen heeft over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.

Ernstige bijwerkingen
Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met uw arts of ga naar de 
eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:direct:

• Blaarvorming op de huid met of zonder blaarvorming op mond, ogen of geslachtsdelen
• Huiduitslag, waaronder rode, verheven, bobbelige, jeukende of vlekkerige uitslag
• Moeite met ademhalen

Andere bijwerkingen
Neem contact op met uw arts als u een van de bijwerkingen uit de onderstaande lijsten krijgt

Heel gewoon(gezien bij meer dan 1 op de 100 patiënten)
• Droge mond en dorstig voelen (uitdroging)
• Veranderingen in de bloedspiegels van mineralen (natrium, kalium, calcium, magnesium) die 

vermoeidheid en verwardheid, spiertrekkingen, toevallen en coma kunnen veroorzaken

• Verlaagde bloeddruk



• Ziek voelen of ziek zijn
• Diarree
• Soms kan uw urine een beetje blauw van kleur zijn; dit is niets om je zorgen over te 

maken.

Ongewoon(gezien bij tussen 1 op 100 en 1 op 1000 patiënten)
• Hoge niveaus van urinezuur in het bloed en jicht die gezwollen en pijnlijke gewrichten kunnen 

veroorzaken
• Veranderingen in het cholesterol- en triglyceridengehalte in het bloed
• Laag bloedvolume waardoor u zich licht in het hoofd kunt voelen
• Blaasproblemen zoals controleverlies, niet kunnen plassen of veranderingen in 

frequentie
• Veranderingen in stoelgang
• Veranderingen in de nierfunctie en hogere niveaus van creatinine in het bloed
• Spierkrampen
• Duizeligheid
• Spelden en naalden
• Rusteloosheid, vermoeidheid of hoofdpijn
• Problemen met uw zicht
• Onregelmatige hartslag
• Lage bloeddruk
• Veranderingen in de bloedsuikerspiegel
• Onverwachte blauwe plekken

• Doofheid (soms onomkeerbaar)

Bijzonder(gezien bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)
• Problemen met uw immuunsysteem en rode bloedcellen die zwakte, bleke 

huid, kortademigheid, blauwe plekken of infecties kunnen veroorzaken
• Gehoorverlies of oorsuizen
• Lever- en nierproblemen en pancreatitis
• Nierstenen
• Verhoogde gevoeligheid voor zonlicht
• Hoge temperatuur
• Zwakheid

Frequentie niet bekend
• Vermindering van witte bloedcellen
• Hoge calciumspiegels in de urine
• Gehoorverlies veroorzaakt door problemen in het binnenoor of de zenuwen
• Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP) (acute koortsige uitbarsting van het 

geneesmiddel)
• Duizeligheid, flauwvallen en bewustzijnsverlies (veroorzaakt door symptomatische 

hypotensie)

Effecten op pasgeboren (vooral te vroeg geboren) baby's
• Na de geboorte kan het sluiten van het openstaande arteriële kanaal worden belemmerd



• Verminderde nierfunctie en bloed in de urine (nefrocalcinose)

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het Gele Kaarten Schema bij:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar 
MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons 
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Frusene?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
• Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

blisterstrip en op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
• Bewaar de tabletten in hun originele verpakking.
• Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker 
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen zullen helpen 
om het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Frusene
• De werkzame stoffen zijn furosemide (40 mg) en triamtereen (50 mg).
• De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maïszetmeel, gepregelatineerd zetmeel, gelatine, 

polysorbaat 80, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Frusene eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Frusene-tabletten zijn ronde, lichtgele tabletten en zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen 
van 14 tabletten. Uw arts zal beslissen hoeveel tabletten u moet voorschrijven.
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