
Neem contact op met uw arts als deze symptomen na een tijdje niet 
verbeteren, als u nieuwe symptomen krijgt of als u zich zorgen maakt 
over uw symptomen.

Uw dieet en levensstijl kunnen ook helpen om IBS te behandelen: Hoe u 
uw dieet beperkt, hangt af van de manier waarop IBS u beïnvloedt. Als je 
merkt dat bepaalde voedingsmiddelen de symptomen veroorzaken, is het 
logisch om ze niet te eten. Een vezelrijk dieet kan helpen, maar vraag uw 
apotheker om meer informatie.
Sommige mensen vinden dat leren ontspannen kan helpen om hun symptomen van 
IBS te verminderen. Misschien vindt u het nuttig om elke dag een paar momenten 
opzij te zetten om te ontspannen en rustig tot rust te komen.

2. Wat u moet weten voordat u Mebeverine inneemt?

Gebruik Mebeverine niet:
Als u allergisch bent voor mebeverine of voor één van de andere 
bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).

Mebeverine 135 mg
filmomhulde tabletten

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Mebeverine inneemt als:
• U heeft nieuwe symptomen ontwikkeld of uw 

symptomen zijn verergerd.
• U heeft lever- of nierproblemenWat staat er in deze bijsluiter?

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

Als het bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact 

op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Andere medicijnen en Mebeverine
Het is niet bekend dat Mebeverine een wisselwerking heeft met andere 
geneesmiddelen, maar vertel het uw arts of apotheker als u andere 
geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk inneemt.

1. Wat is Mebeverine en waarvoor wordt het gebruikt?
Waarop moet u letten met alcohol
U kunt alcohol drinken terwijl u Mebeverine 135 mg filmomhulde 
tabletten gebruikt.

Mebeverine 135 mg filmomhulde tabletten bevatten de werkzame stof 
mebeverinehydrochloride. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die 
krampstillers worden genoemd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
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.

Mebeverine helpt de spieren van het maagdarmkanaal (darm) te ontspannen. 
Het wordt gebruikt bij aandoeningen zoals het prikkelbare darm syndroom en 
soortgelijke problemen zoals chronische prikkelbare dikke darm, spastische 
constipatie, slijmvliesontsteking en spastische colitis.

Er is slechts beperkte informatie over de veiligheid van Mebeverine voor 
zwangere vrouwen. Uw arts kan u adviseren te stoppen met het gebruik 
van Mebeverine voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger 
bent. Mebeverine mag niet worden gebruikt tijdens het geven van 
borstvoeding.

Prikkelbare darm syndroom (PDS) is een veel voorkomende aandoening 
die spasmen en pijn in de darm of darm veroorzaakt.

De darm is een lange, gespierde buis waar voedsel doorheen gaat 
zodat het kan worden verteerd. Als de darm
kramp krijgt en te hard knijpt, krijgt u pijn. De manier waarop dit 
geneesmiddel werkt, is door te verlichten
de spasmen, pijn en andere symptomen van IBS.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Mebeverine invloed heeft op uw rijvaardigheid of het vermogen om 

machines te bedienen.
De belangrijkste symptomen van het prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn onder 

meer: Mebeverine 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.

• maagpijn en spasmen
• aanhoudende diarree, of afwisselend constipatie en 
diarree
• winderigheid (wind) en een opgeblazen gevoel
• kleine, harde, korrelachtige of lintachtige ontlasting (feces) Mebeverine bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 
filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.Deze symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN DUTCH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Hoe wordt Mebeverine ingenomen? 5. Hoe bewaart u Mebeverine?

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

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 het etiket na EXP. De vervaldatum verwijst naar de 
laatste dag van die maand.Probeer de tablet 20 minuten voor een maaltijd in te nemen - 

sommige mensen merken dat hun symptomen het sterkst zijn 
nadat ze hebben gegeten. Slik de tablet heel door met water. 
Kauw niet op de tablet.

Bewaar dit geneesmiddel op een droge plaats beneden 30°C en bescherm 
tegen licht.

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.

Volwassenen (inclusief ouderen):
• De aanbevolen dosering is driemaal daags één tablet. Niet 

aannemenmeer dan drie tabletten per dag.
• Het aantal tabletten dat u inneemt, kan worden verlaagd als uw 

symptomen verbeteren. 6. Inhoud van de verpakking en andere informatie
Kinderen en adolescenten: Mebeverine isnietaanbevolen voor 
gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Wat bevat Mebeverine?

De werkzame stof is mebeverinehydrochloride. Elke filmomhulde 
tablet bevat 135 mg mebeverinehydrochloride. De andere stoffen 
in dit middel zijn:
microkristallijne cellulose 
lactosemonohydraat
povidon
talk
magnesium stearaat
natriumzetmeelglycolaat.

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

Als u of iemand anders meer Mebeverine tabletten heeft ingenomen dan u 
zou mogen (overdosering), neem dan contact op met uw arts of de afdeling 
spoedeisende hulp van het ziekenhuisdirect. Neem deze bijsluiter en 
eventueel overgebleven tabletten mee

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Mebeverine in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis Mebeverine filmomhulde tabletten op het juiste 
moment in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert, tenzij het 
bijna tijd is voor uw volgende dosis.Niet doenneem een   dubbele dosis om de 
vergeten tablet in te halen.

De tabletomhulling omvat hydroxypropylmethylcellulose 
(E464), titaniumdioxide (E171) en polyethyleenglycol.

Als u stopt met het innemen van Mebeverine

Stop niet met het innemen van de tabletten zonder met uw arts te overleggen, ook 
niet als u zich beter voelt.

Hoe ziet Mebeverine eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Mebeverine-
tabletten zijn wit omhulde tabletten met aan één kant de markering “MV135”.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact 
op met uw arts of apotheker.

Het geneesmiddel is verkrijgbaar in plastic flessen of blisterverpakkingen van 
12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 en 100 tabletten. Mogelijk worden niet 
alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

4. Mogelijke bijwerkingen Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen: Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Verenigd Koninkrijk

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

Als u het volgende opmerkt:stop met nemende tabletten en ga naar uw 
artsonmiddellijk, of uw dichtstbijzijnde ziekenhuis.
• Ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van het gezicht, de nek, de lippen, 

de tong of de keel (ernstige allergische reacties) Fabrikant:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malta.

Andere bijwerkingen:allergische reacties kunnen optreden, 
zoals huidreacties, ontstoken of rode huid, zwelling, 
netelroos, jeuk of huiduitslag.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit 
geldt ook voor alle bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Milpharm Limited

Ares Blok,
Odyssey bedrijvenpark,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
Verenigd Koninkrijk.

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of 
verpleegkundige. 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 Door bijwerkingen te 
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2020
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Bijsluiter: Informatie voor de patiënt Deze symptomen kunnen van persoon tot persoon 
verschillen.

Mebeverine 135 mg film-
gecoate tabletten

Neem contact op met uw arts als deze symptomen na 
een tijdje niet verbeteren, als u nieuwe symptomen 
krijgt of als u zich zorgen maakt over uw symptomen.Mebeverinehydrochloride

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.

Uw dieet en levensstijl kunnen ook helpen om IBS te 
behandelen:
Hoe u uw dieet beperkt, hangt af van de manier waarop 
IBS u beïnvloedt. Als je merkt dat bepaalde 
voedingsmiddelen de symptomen veroorzaken, is het 
logisch om ze niet te eten. Een vezelrijk dieet kan helpen, 
maar vraag uw apotheker om meer informatie.
Sommige mensen vinden dat leren ontspannen kan helpen om hun 
symptomen van IBS te verminderen. Misschien vindt u het nuttig 
om elke dag een paar momenten opzij te zetten om te ontspannen 
en rustig tot rust te komen.

2. Wat u moet weten voordat u Mebeverine 
inneemt?
Gebruik Mebeverine niet:
Als u allergisch bent voor mebeverine of voor één van de 
andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in 
rubriek 6).

Wat staat er in deze bijsluiter?
1. Wat is Mebeverine en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Mebeverine 
inneemt?
3. Hoe wordt Mebeverine ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Mebeverine?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u 
Mebeverine inneemt als:
• U heeft nieuwe symptomen ontwikkeld of 

uw symptomen zijn verergerd.
• U heeft lever- of nierproblemen

1. Wat is Mebeverine en waarvoor wordt het 
gebruikt? Als het bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker 

weet), neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 
geneesmiddel inneemt.

Mebeverine 135 mg filmomhulde tabletten bevatten de 
werkzame stof mebeverinehydrochloride. Dit behoort tot 
een groep geneesmiddelen die krampstillers worden 
genoemd.

Andere medicijnen en Mebeverine Het is niet bekend dat 
Mebeverine een wisselwerking heeft met andere 
geneesmiddelen, maar vertel het uw arts of apotheker als u 
andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft 
gebruikt of mogelijk inneemt.

Mebeverine helpt de spieren van het maagdarmkanaal 
(darm) te ontspannen. Het wordt gebruikt bij aandoeningen 
zoals het prikkelbare darm syndroom en soortgelijke 
problemen zoals chronische prikkelbare dikke darm, 
spastische constipatie, slijmvliesontsteking en spastische 
colitis.

Waarop moet u letten met alcohol
U kunt alcohol drinken terwijl u Mebeverine 
135 mg filmomhulde tabletten gebruikt.

Prikkelbare darm syndroom (PDS) is een veel 
voorkomende aandoening die spasmen en pijn in de 
darm of darm veroorzaakt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
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.

De darm is een lange, gespierde buis waar voedsel 
doorheen gaat zodat het kan worden verteerd. Als de 
darm in kramp raakt en te strak samenknijpt, krijg je pijn. 
De manier waarop dit geneesmiddel werkt, is door de 
spasmen, pijn en andere symptomen van IBS te 
verlichten.

Er is slechts beperkte informatie over de veiligheid 
van Mebeverine voor zwangere vrouwen. Uw arts 
kan u adviseren te stoppen met het gebruik van 
Mebeverine voordat u zwanger wordt of zodra u 
weet dat u zwanger bent. Mebeverine mag niet 
worden gebruikt tijdens het geven van 
borstvoeding.

De belangrijkste symptomen van het prikkelbare darm syndroom (PDS) 
zijn onder meer:

• maagpijn en spasmen
• aanhoudende diarree, of 

afwisselend constipatie en diarree
• winderigheid (wind) en een opgeblazen gevoel
• kleine, harde, korrelachtige of lintachtige 

ontlasting (feces)

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Mebeverine invloed heeft op uw rijvaardigheid of het 

vermogen om machines te bedienen.

Mebeverine bevat lactose
Als uw arts u heeft verteld dat u:



als u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op 
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

meer informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Mebeverine?
3. Hoe wordt Mebeverine ingenomen? Buiten het zicht en bereik van kinderen 

houden.Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw 
arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg 
bij twijfel uw arts of apotheker. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste 

houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of het etiket 
na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die 
maand.

Probeer de tablet 20 minuten voor een maaltijd in te nemen 
- sommige mensen merken dat hun symptomen het sterkst 
zijn nadat ze hebben gegeten. Slik de tablet heel door met 
water. Kauw niet op de tablet.

Bewaar dit geneesmiddel op een droge plaats beneden 30ºC en 
bescherm tegen licht.

Volwassenen (inclusief ouderen):
• De aanbevolen dosering is driemaal daags één 

tablet.Niet aannemenmeer dan drie tabletten 
per dag.

• Het aantal tabletten dat u inneemt, kan worden 
verlaagd als uw symptomen verbeteren.

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 
informatieKinderen en adolescenten: Mebeverine isniet 

aanbevolen voor gebruik bij kinderen en 
adolescenten jonger dan 18 jaar.

Wat bevat Mebeverine? De werkzame stof is 
mebeverinehydrochloride. Elke filmomhulde 
tablet bevat 135 mg mebeverinehydrochloride

De andere stoffen in dit middel 
zijn: microkristallijne cellulose 
lactosemonohydraat
povidon
talk
magnesium stearaat
natriumzetmeelglycolaat.

Wat u moet doen als u meer van Mebeverine heeft ingenomen dan 
u zou mogen Als u of iemand anders meer Mebeverine tabletten heeft 
ingenomen dan u zou mogen (overdosering), neem dan contact op met 
uw arts of de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis direct. 
Neem deze bijsluiter en eventueel overgebleven tabletten mee

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Mebeverine in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis Mebeverine filmomhulde 
tabletten op het juiste moment in te nemen, neem deze dan in 
zodra u het zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor uw 
volgende dosis.Niet doenneem een   dubbele dosis om de 
vergeten tablet in te halen.

De tabletomhulling omvat 
hydroxypropylmethylcellulose (E464), 
titaniumdioxide (E171) en polyethyleenglycol.

Als u stopt met het innemen van Mebeverine

Stop niet met het innemen van de tabletten zonder met uw arts te 
overleggen, ook niet als u zich beter voelt.

Hoe ziet Mebeverine eruit en hoeveel zit er in een 
verpakking?

Mebeverine-tabletten zijn wit omhulde tabletten met 
aan één kant de markering “MV135”.Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, 

neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het geneesmiddel is verkrijgbaar in plastic flessen of 
blisterverpakkingen van 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 en 
100 tabletten. Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de 
handel gebracht.

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

Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen: Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Verenigd Koninkrijk

Als u het volgende opmerkt:stop met nemende tabletten en 
ga naar uw artsonmiddellijk, of uw dichtstbijzijnde 
ziekenhuis.

• Ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van het gezicht, de 
nek, de lippen, de tong of de keel (ernstige allergische 
reacties) Fabrikant:

Gerard Laboratoria
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Dublin 13
Ierland

Andere bijwerkingen:allergische reacties kunnen 
optreden, zoals huidreacties, ontstoken of rode huid, 
zwelling, netelroos, jeuk of huiduitslag.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. Dit geldt ook voor alle bijwerkingen die niet in deze 
bijsluiter worden vermeld.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2018

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, 
apotheker of verpleegkundige. 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 Door bijwerkingen te 
melden, kunt u helpen bij het verstrekken van
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