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telmisartan/hydrochloorthiazide

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.

-

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat is Telmisartan/Hydrochloorthiazide en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Telmisartan/Hydrochloorthiazide inneemt?
3. Hoe neemt u Telmisartan/Hydrochloorthiazide in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Telmisartan/Hydrochloorthiazide?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Telmisartan/Hydrochloorthiazide en waarvoor wordt het gebruikt?

Telmisartan/Hydrochloorthiazide is een combinatie van twee werkzame stoffen, telmisartan en 
hydrochloorthiazide in één tablet. Beide stoffen helpen de hoge bloeddruk onder controle te houden.

- Telmisartan behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine II-receptorantagonisten worden genoemd. 
Angiotensine-II is een stof die in uw lichaam wordt aangemaakt en die ervoor zorgt dat uw bloedvaten vernauwen, 
waardoor uw bloeddruk stijgt. Telmisartan blokkeert het effect van angiotensine II, zodat de bloedvaten ontspannen 
en uw bloeddruk wordt verlaagd.

- Hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die thiazidediuretica worden genoemd en die ervoor zorgen 
dat uw urineproductie toeneemt, wat leidt tot een verlaging van uw bloeddruk.

Hoge bloeddruk kan, indien niet behandeld, de bloedvaten in verschillende organen beschadigen, wat soms kan leiden 
tot een hartaanval, hart- of nierfalen, beroerte of blindheid. Er zijn meestal geen symptomen van hoge bloeddruk 
voordat er schade optreedt. Het is dus belangrijk om regelmatig de bloeddruk te meten om te controleren of deze 
binnen het normale bereik ligt.

Telmisartan/Hydrochloorthiazide (40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg) wordt gebruikt omde behandeling van hoge 
bloeddruk (essentiële hypertensie) bij volwassenen van wie de bloeddruk niet voldoende onder controle is wanneer 
alleen telmisartan wordt gebruikt.
Telmisartan/Hydrochloorthiazide (80 mg/25 mg) wordt gebruikt om:behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie) 

bij volwassenen van wie de bloeddruk niet voldoende onder controle kan worden gebracht door:

Telmisartan/Hydrochloorthiazide80 mg/12,5 mg of bij patiënten die eerder zijn gestabiliseerd door 
telmisartan en hydrochloorthiazide afzonderlijk te geven.

2. Wat u moet weten voordat u Telmisartan/Hydrochloorthiazide inneemt?

TITLE - TELMISARTAN + HCTZ / MICARDIS HCT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-telmisartan-hydrochlorothiazide-dyazide-maxzide-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.8603.pdf


Gebruik Telmisartan/Hydrochloorthiazide niet:
- als u allergisch bent voor telmisartan of voor enig ander bestanddeel van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).
- als u allergisch bent voor hydrochloorthiazide of voor andere van sulfonamide afgeleide geneesmiddelen.
- als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Telmisartan/Hydrochloorthiazide aan 

het begin van de zwangerschap te vermijden - zie rubriek Zwangerschap.)
als u ernstige leverproblemen heeft zoals cholestase of galwegobstructie (problemen met de 
afvoer van gal uit de lever en de galblaas) of een andere ernstige leverziekte.
als u een ernstige nierziekte heeft.
als uw arts vaststelt dat u lage kaliumspiegels of hoge calciumspiegels in uw bloed heeft die 
niet beter worden met de behandeling.
als u diabetes of een verminderde nierfunctie heeft en u wordt behandeld met een 
bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

-

-
-

-

Als een van het bovenstaande op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts of apotheker voordat u 

Telmisartan/Hydrochloorthiazide inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt als u lijdt of ooit heeft geleden aan een van de 
volgende aandoeningen of ziekten:
- Lage bloeddruk (hypotensie), dit kan optreden als u uitgedroogd bent (overmatig verlies van 

lichaamsvocht) of als u een zouttekort heeft als gevolg van diuretica (plaspillen), een zoutarm 
dieet, diarree, braken of hemodialyse.
Nierziekte of niertransplantatie.
Nierarteriestenose (vernauwing van de bloedvaten naar een of beide nieren). 
Leverziekte.
Hartproblemen.
Suikerziekte.

Jicht.
Verhoogde aldosteronspiegels (retentie van water en zout in het lichaam samen met onbalans van 
verschillende bloedmineralen).
Systemische lupus erythematosus (ook wel "lupus" of "SLE" genoemd) een ziekte waarbij het immuunsysteem 
van het lichaam het lichaam aanvalt.

- De werkzame stof hydrochloorthiazide kan een ongewone reactie veroorzaken, wat resulteert in 
een verminderd gezichtsvermogen en oogpijn. Dit kunnen symptomen zijn van 
vochtophoping in de vasculaire laag van het oog (choroïdale effusie) of een verhoging van de 
druk in uw oog en dit kan optreden binnen enkele uren tot weken na inname van Telmisartan/
Hydrochloorthiazide. Dit kan leiden tot blijvende gezichtsstoornissen, indien niet behandeld.

-
-
-
-
-
-
-

-

Praat met uw arts voordat u Telmisartan/Hydrochloorthiazide inneemt:
-
- als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen: O

een ACE-remmer (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetes-
gerelateerde nierproblemen heeft.
aliskiren.O

Uw arts kan uw nierfunctie, bloeddruk en de hoeveelheid elektrolyten (bijv. kalium) in uw bloed met 
regelmatige tussenpozen controleren. Zie ook de informatie onder de rubriek “Wanneer mag u 
Telmisartan/Hydrochloorthiazide niet gebruiken?”
als u digoxine gebruikt.
als u huidkanker heeft gehad of als u tijdens de behandeling een onverwacht huidletsel krijgt. Behandeling 
met hydrochloorthiazide, met name langdurig gebruik met hoge doses, kan het risico op sommige soorten 
huid- en lipkanker (niet-melanoom huidkanker) verhogen. Bescherm uw huid tegen blootstelling aan de zon 
en UV-stralen tijdens het gebruik van Telmisartan/Hydrochloorthiazide
als u in het verleden ademhalings- of longproblemen (waaronder ontsteking of vocht in de longen) 
heeft gehad na inname van hydrochloorthiazide. Als u ernstige kortademigheid krijgt

-

-
-

-



of moeite met ademhalen na inname van Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord, zoek dan 
onmiddellijk medische hulp.

Vertel het uw arts als u denkt dat u (of zou kunnen worden ) zwanger. Telmisartan/Hydrochloorthiazide wordt niet aanbevolen aan het 

begin van de zwangerschap en mag niet worden ingenomen als u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade 

kan toebrengen aan uw baby als het in dat stadium wordt gebruikt (zie de rubriek over zwangerschap).

Behandeling met hydrochloorthiazide kan een verstoring van de elektrolytenbalans in uw lichaam veroorzaken. Typische 
symptomen van een verstoorde vocht- of elektrolytenbalans zijn een droge mond, zwakte, lethargie, slaperigheid, 
rusteloosheid, spierpijn of -krampen, misselijkheid (zich ziek voelen), braken, vermoeide spieren en een abnormaal snelle 
hartslag (sneller dan 100 slagen per minuut). Als u een van deze symptomen ervaart, moet u dit aan uw arts vertellen.

Vertel het uw arts ook als u een verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon ervaart, waarbij de 
symptomen van zonnebrand (zoals roodheid, jeuk, zwelling, blaarvorming) sneller optreden dan normaal.

In geval van een operatie of narcose, moet u uw arts vertellen dat u Telmisartan/
Hydrochloorthiazide gebruikt.

Telmisartan/Hydrochloorthiazide kan minder effectief zijn bij het verlagen van de bloeddruk bij negroïde 
patiënten.

Kinderen en adolescenten
Het gebruik van Telmisartan/Hydrochloorthiazide bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar wordt 
niet aanbevolen.

Andere geneesmiddelen en Telmisartan/Hydrochloorthiazide
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst gaat 

gebruiken. Uw arts moet mogelijk de dosis van deze andere medicijnen aanpassen of andere voorzorgsmaatregelen nemen. In 

sommige gevallen moet u mogelijk stoppen met het innemen van een van de geneesmiddelen. Dit geldt met name voor de 

onderstaande geneesmiddelen die tegelijkertijd met Telmisartan/Hydrochloorthiazide worden ingenomen:

-
-

Lithiumbevattende geneesmiddelen om sommige vormen van depressie te behandelen.

Geneesmiddelen die verband houden met een laag kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie), zoals andere diuretica 
('plaspillen'), laxeermiddelen (bijv. ricinusolie), corticosteroïden (bijv. prednison), ACTH (een hormoon), amfotericine 
(een antischimmelmiddel), carbenoxolon (gebruikt om voor de behandeling van mondzweren), penicilline G-natrium 
(een antibioticum) en salicylzuur en derivaten.
Geneesmiddelen die de kaliumspiegel in het bloed kunnen verhogen, zoals kaliumsparende 
diuretica, kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, ACE-remmers, ciclosporine 
(een immunosuppressivum) en andere geneesmiddelen zoals heparine-natrium (een 
anticoagulans).
Geneesmiddelen die worden beïnvloed door veranderingen van de kaliumspiegel in het bloed, zoals geneesmiddelen 
voor het hart (bijv. digoxine) of geneesmiddelen om het ritme van uw hart te regelen (bijv. kinidine, disopyramide, 
amiodaron, sotalol), geneesmiddelen voor psychische stoornissen (bijv. thioridazine, chloorpromazine, 
levomepromazine) en andere geneesmiddelen zoals bepaalde antibiotica (bijv. sparfloxacine, pentamidine) of 
bepaalde geneesmiddelen om allergische reacties te behandelen (bijv. terfenadine).
Geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (insulines of orale middelen zoals metformine). 
Colestyramine en colestipol, geneesmiddelen om het vetgehalte in het bloed te verlagen.
Geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen, zoals noradrenaline. 
Spierverslappende medicijnen, zoals tubocurarine.
Calciumsupplementen en/of vitamine D-supplementen.
Anticholinerge geneesmiddelen (geneesmiddelen die worden gebruikt om een   verscheidenheid aan aandoeningen te 

behandelen, zoals maag- en darmkrampen, urineblaaskrampen, astma, reisziekte, spierspasmen,

-

-

-
-
-
-
-
-



ziekte van Parkinson en als hulpmiddel bij anesthesie) zoals atropine en biperideen. Amantadine (geneesmiddel 
voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en voor de behandeling of preventie van bepaalde ziekten 
veroorzaakt door virussen).
Andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, corticosteroïden, pijnstillers (zoals niet-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen [NSAID's]), geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, jicht of artritis. Als u een ACE-

remmer of aliskiren gebruikt (zie ook de informatie onder de kopjes “Wanneer mag u Telmisartan/Hydrochloorthiazide niet 

gebruiken?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel”).

Digoxine.

-

-

-

-

Telmisartan/Hydrochloorthiazide kan het bloeddrukverlagende effect versterken van andere geneesmiddelen die 
worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen of van geneesmiddelen met een bloeddrukverlagend vermogen 
(bijv. baclofen, amifostine). Bovendien kan een lage bloeddruk verergeren door alcohol, barbituraten, verdovende 
middelen of antidepressiva. U kunt dit merken als duizeligheid bij het opstaan. U dient uw arts te raadplegen als u de 
dosis van uw andere geneesmiddel moet aanpassen terwijl u Telmisartan/Hydrochloorthiazide gebruikt.

Het effect van Telmisartan/Hydrochloorthiazide kan verminderd zijn als u NSAID's (niet-steroïde anti-
inflammatoire geneesmiddelen, bijv. aspirine of ibuprofen) gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en alcohol? Telmisartan/Hydrochloorthiazide

U kunt Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz met of zonder voedsel innemen. Vermijd het gebruik van alcohol 
totdat u met uw arts heeft gesproken. Alcohol kan uw bloeddruk meer doen dalen en/of het risico verhogen dat u 
duizelig wordt of zich zwak voelt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Uw arts zal u normaal gesproken adviseren om te 
stoppen met het gebruik van Telmisartan/Hydrochloorthiazide voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en 
zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Telmisartan/Hydrochloorthiazide. Telmisartan/
Hydrochloorthiazide wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en mag niet worden ingenomen als u meer dan 3 
maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik na de derde maand van de 
zwangerschap.

Borstvoeding
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat borstvoeding te gaan geven. Telmisartan/
Hydrochloorthiazide wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere 
behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich duizelig of moe wanneer ze Telmisartan/Hydrochloorthiazide gebruiken. Als u zich duizelig of moe 

voelt, rijd dan niet en bedien geen machines.

Telmisartan/Hydrochloorthiazide bevat lactosemonohydraat
Als u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe neemt u Telmisartan/Hydrochloorthiazide in?

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

De aanbevolen dosering van Telmisartan/Hydrochloorthiazide is één tablet per dag. Probeer elke dag op hetzelfde tijdstip een 
tablet in te nemen. U kunt Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz met of zonder voedsel innemen. De tabletten moeten 
worden doorgeslikt met wat water of een andere niet-alcoholische drank. Het is belangrijk dat u



neem elke dag Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz in totdat uw arts u anders vertelt.

Als uw lever niet goed werkt, mag de gebruikelijke dosis niet hoger zijn dan 40 mg/12,5 mg eenmaal per dag.

Wat u moet doen als u meer van Telmisartan/Hydrochloorthiazide heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, kunt u symptomen krijgen zoals een lage bloeddruk en 
een snelle hartslag. Trage hartslag, duizeligheid, braken, verminderde nierfunctie inclusief nierfalen zijn ook 
gemeld. Door het bestanddeel hydrochloorthiazide kan ook een duidelijk lage bloeddruk en lage 
kaliumspiegels optreden, wat kan leiden tot misselijkheid, slaperigheid en spierkrampen en/of een 
onregelmatige hartslag bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen zoals digitalis of bepaalde antiaritmica. 
behandelingen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of de afdeling spoedeisende hulp van 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Telmisartan/Hydrochloorthiazide in te nemen?

Maakt u zich geen zorgen als u vergeten bent een dosis in te nemen. Neem het in zodra u het zich herinnert en ga dan verder 
zoals voorheen. Als u uw tablet de ene dag niet inneemt, neem dan de volgende dag uw normale dosis.Niet doenneem een   
dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, 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.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en hebben onmiddellijke medische aandacht nodig:

U dient onmiddellijk uw arts te raadplegen als u een van de volgende symptomen ervaart: Sepsis* (vaak "bloedvergiftiging" 
genoemd), is een ernstige infectie met een ontstekingsreactie van het hele lichaam, snelle zwelling van de huid en slijmvliezen 
(angio-oedeem), blaarvorming en afschilfering van de bovenste huidlaag (toxische epidermale necrolyse); deze bijwerkingen 
komen zelden voor (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) of komen niet vaak voor (toxische epidermale 
necrolyse), maar zijn zeer ernstig en patiënten dienen te stoppen met het innemen van het geneesmiddel en onmiddellijk hun 
arts te raadplegen. Als deze effecten niet worden behandeld, kunnen ze dodelijk zijn. Een verhoogde incidentie van sepsis is 
alleen waargenomen met telmisartan, maar kan niet worden uitgesloten voor Telmisartan/Hydrochloorthiazide.

Mogelijke bijwerkingen van Telmisartan/Hydrochloorthiazide:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen): 

Duizeligheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

Verlaagde kaliumspiegels in het bloed, angst, flauwvallen (syncope), tintelend gevoel, tintelend gevoel 
(paresthesie), gevoel van tollen (vertigo), snelle hartslag (tachycardie), hartritmestoornissen, lage bloeddruk, 
plotselinge daling van het bloed druk bij het opstaan, kortademigheid (dyspneu), diarree, droge mond, 
winderigheid, rugpijn, spierspasmen, spierpijn, erectiestoornissen (het niet kunnen krijgen of behouden van een 
erectie), pijn op de borst, verhoogde urinezuurspiegels in het bloed.

Zeldzame bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

Ontsteking van de long (bronchitis), activering of verergering van systemische lupus erythematodes (een ziekte 
waarbij het immuunsysteem van het lichaam het lichaam aanvalt, wat gewrichtspijn, huiduitslag en koorts 
veroorzaakt); keelpijn, ontstoken sinussen; zich verdrietig voelen (depressie), moeilijk in slaap vallen 
(slapeloosheid), verminderd gezichtsvermogen, moeite met ademhalen, buikpijn, constipatie, opgeblazen 
gevoel (dyspepsie), misselijkheid (braken), maagontsteking (gastritis), abnormale leverfunctie (Japanse 
patiënten zijn meer kans om deze bijwerking te krijgen), roodheid van de huid (erytheem), allergische reacties 
zoals jeuk of uitslag, meer zweten, netelroos (urticaria), gewrichtspijn (artralgie) en pijn in ledematen,



spierkrampen, griepachtige ziekte, pijn, laag natriumgehalte, verhoogd creatininegehalte, 
leverenzymen of creatinefosfokinase in het bloed.

Bijwerkingen die zijn gemeld met een van de afzonderlijke componenten kunnen mogelijke bijwerkingen van 
Telmisartan/Hydrochloorthiazide zijn, zelfs als ze niet zijn waargenomen in klinische onderzoeken met dit product.

Telmisartan
Bij patiënten die alleen telmisartan gebruikten, zijn de volgende bijkomende bijwerkingen gemeld:

Soms voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

Bovenste luchtweginfectie (bijv. keelpijn, ontstoken sinussen, verkoudheid), urineweginfecties, 
tekort aan rode bloedcellen (anemie), hoge kaliumspiegels, trage hartslag (bradycardie), 
nierfunctiestoornis waaronder acuut nierfalen, zwakte, hoesten .

Zeldzame bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

Laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), toename van bepaalde witte bloedcellen
(eosinofilie), ernstige allergische reactie (bijv. overgevoeligheid, anafylactische reactie, medicijnuitslag), lage 
bloedsuikerspiegels (bij diabetespatiënten), maagklachten, eczeem (een huidaandoening), artrose, ontsteking 
van de pezen, verlaagd hemoglobine (een eiwit), slaperigheid.

Zeer zeldzame bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen): Progressieve littekenvorming van 

longweefsel (interstitiële longziekte) **

* De gebeurtenis kan toevallig zijn gebeurd of kan verband houden met een mechanisme dat momenteel niet bekend is.

* * Gevallen van progressieve littekenvorming in longweefsel zijn gemeld tijdens inname van 
telmisartan. Het is echter niet bekend of telmisartan de oorzaak was.

Hydrochloorthiazide
Bij patiënten die alleen hydrochloorthiazide gebruiken, zijn de volgende aanvullende bijwerkingen gemeld:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 

mensen): misselijkheid (misselijkheid), laag magnesiumgehalte in het bloed.

Zeldzame bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

Vermindering van het aantal bloedplaatjes, wat het risico op bloedingen of blauwe plekken verhoogt (kleine paarsrode vlekken in de huid 

of ander weefsel veroorzaakt door bloedingen), hoog calciumgehalte in het bloed, hoofdpijn.

Zeer zeldzame bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

Verhoogde pH (verstoorde zuur-base balans) door een laag chloridegehalte in het bloed.

Acute ademnood (symptomen zijn onder meer ernstige kortademigheid, koorts, zwakte en verwardheid).

Bijwerkingen met onbekende frequentie (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): 
Ontsteking van de speekselklier, afname van het aantal (of zelfs gebrek aan) cellen in het bloed, inclusief laag aantal 
rode en witte bloedcellen, ernstige allergische reacties (bijv. overgevoeligheid, anafylactische reactie verminderde 
eetlust of verlies van eetlust, rusteloosheid, licht gevoel in het hoofd, wazig of geel worden van het gezichtsvermogen, 
verminderd gezichtsvermogen en oogpijn (mogelijke tekenen van vochtophoping in de vasculaire laag van het oog 
(choroïdale effusie) of acute bijziendheid of acute hoek gesloten glaucoom), ontsteking van bloedvaten (necrotiserende 
vasculitis), ontstoken alvleesklier, maagklachten, geel worden van de huid of ogen (geelzucht), lupusachtig syndroom 
(een aandoening die lijkt op een ziekte genaamd systemische lupus erythematodes waarbij het immuunsysteem van het 
lichaam de lichaam);huidaandoeningen zoals ontstoken bloedvaten in de huid, verhoogde gevoeligheid voor zonlicht, 
uitslag, roodheid van de huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, huid en vervelling, koorts (mogelijke tekenen 
van erythema multiforme), zwakte, nierontsteking of verminderde nierfunctie, glucose in de urine (glycosurie), koorts,



verstoorde elektrolytenbalans, hoog cholesterolgehalte in het bloed, verminderd bloedvolume, verhoogde bloedglucosespiegels, 

problemen bij het onder controle houden van de bloed-/urinespiegels van glucose in

patiënten met de diagnose diabetes mellitus, of vet in het bloed, huid- en lipkanker (niet-melanoom 
huidkanker).

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 de Yellow Card Scheme

Website: 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 Telmisartan/Hydrochloorthiazide?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of blister na “EXP”. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke 
verpakking ter bescherming tegen vocht.
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 helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Welke stoffen zitten er in Telmisartan/Hydrochloorthiazide?
De werkzame stoffen zijn telmisartan en hydrochloorthiazide.

Elke tablet bevat 40 mg telmisartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide. 
Elke tablet bevat 80 mg telmisartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide. 
Elke tablet bevat 80 mg telmisartan en 25 mg hydrochloorthiazide.

De andere ingrediënten zijn:
Cellulose, microkristallijn, lactosemonohydraat, mannitol, natriumhydroxide, meglumine, povidon (K30), 
magnesiumstearaat, natriumstearylfumaraat, rood ijzeroxide (E172) [voor 40 mg/12,5 mg en 80 mg/12,5 
mg tabletten] en geel ijzer oxide (E172) [voor 80 mg/25 mg tabletten].

Hoe ziet Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
40 mg/12,5 mg tabletten: wit tot gebroken wit aan de ene kant en rood, mogelijk gevlekt, aan de andere kant, 
biconvexe, dubbellaagse, langwerpige, niet-omhulde tabletten, ongeveer 13 mm lang en 6,2 mm breed, met de 
inscriptie “T1” aan de rode kant en effen aan de andere kant.
80 mg/12,5 mg tabletten: wit tot gebroken wit aan de ene kant en rode, mogelijk gevlekte, aan de andere kant, 
biconvexe, dubbellaagse, langwerpige, niet-omhulde tabletten, ongeveer 16,2 mm lang en 7,9 mm breed, met de 
inscriptie “T2” aan de rode kant en effen aan de andere kant.
80 mg/25 mg tabletten: wit tot gebroken wit aan de ene kant en gele, mogelijk gevlekte, aan de andere kant, 
biconvexe, dubbellaagse, langwerpige, niet-omhulde tabletten, ongeveer 16,2 mm lang en 7,9 mm breed, met 
de inscriptie “T2” aan de gele kant en effen aan de andere kant.

Verkrijgbaar in aluminium/aluminium blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 of 100 
tabletten.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant



Houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen Accord Healthcare Limited 
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, 
Middlesex, HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant
Accord Healthcare Limited, Sage 
house, 319 Pinner road, North Harrow, 
Middlesex HA1 4HF, Verenigd 
Koninkrijk

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nederland

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende 
namen:
Oostenrijk Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg Tabletten
Duitsland Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg Tabletten
Estland Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord
Finland Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tablet/tablet
Ierland Telmisartan/Hydrochloorthiazide 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg, 80 mg/

25 mg tabletten
Italië Telmisartan en Idroclorotiazide Accord
Letland Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tabletten
Litouwen Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tabletten
Nederland Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 40 mg/12,5 mg, 80 

mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg tabletten
Polen Telmidon
Verenigd

Koninkrijk
Telmisartan/Hydrochloorthiazide 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg, 80 mg/
25 mg tabletten

Frankrijk TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD 40 mg/12,5 
mg, 80 mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg comprimés

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2021.


