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Risperidon
uitgesproken als (ris per' i done)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Studies hebben aangetoond dat oudere volwassenen met dementie (een hersenaandoening die het vermogen om te 

onthouden, helder te denken, te communiceren en dagelijkse activiteiten uit te voeren aantast en die veranderingen in 

stemming en persoonlijkheid kan veroorzaken) die antipsychotica (medicijnen voor geestesziekten) gebruiken, zoals 

risperidon een verhoogd risico op overlijden hebben tijdens de behandeling. Oudere volwassenen met dementie kunnen 

tijdens de behandeling ook een grotere kans hebben op een beroerte of miniberoerte. Vertel het uw arts en apotheker als u 

furosemide (Lasix) gebruikt.

Risperidon is niet goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van 

gedragsproblemen bij oudere volwassenen met dementie. Neem contact op met de arts die dit medicijn heeft 

voorgeschreven als u, een familielid of iemand voor wie u zorgt, dementie heeft en risperidon gebruikt. Bezoek de 

FDA-website voor meer informatie:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Risperidon wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van schizofrenie (een geestesziekte die verstoord of 

ongewoon denken, verlies van interesse in het leven en sterke of ongepaste emoties veroorzaakt) bij volwassenen en tieners van 

13 jaar en ouder. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van episoden van manie (razende, abnormaal opgewonden of 

geïrriteerde stemming) of gemengde episodes (symptomen van manie en depressie die samen voorkomen) bij volwassenen en 

bij tieners en kinderen van 10 jaar en ouder met een bipolaire stoornis (manische depressieve stoornis; een ziekte die episodes 

van depressie, episodes van manie en andere abnormale stemmingen veroorzaakt). Risperidon wordt ook gebruikt voor de 

behandeling van gedragsproblemen zoals agressie, zelfverwonding en plotselinge stemmingswisselingen bij tieners en kinderen 

van 5 tot 16 jaar met autisme (een aandoening die repetitief gedrag veroorzaakt, moeite met de interactie met anderen en 

problemen met communicatie). Risperidon zit in een klasse van medicijnen die atypische antipsychotica worden genoemd. Het 

werkt door de activiteit van bepaalde natuurlijke stoffen in de hersenen te veranderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Risperidon wordt geleverd als een tablet, een oplossing (vloeistof) en een oraal uiteenvallende tablet (tablet die snel in de mond 

oplost) om via de mond in te nemen. Het wordt meestal een of twee keer per dag ingenomen, met of zonder
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voedsel. Neem risperidon 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 risperidon precies 

zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Gebruik de meegeleverde druppelaar om uw dosis risperidon drank af te meten. U kunt de drank 
innemen met water, sinaasappelsap, koffie of magere melk. Neem de oplossing niet in met thee of cola.

Probeer de oraal uiteenvallende tablet niet door de folie te duwen. Gebruik in plaats daarvan droge handen om 
de folieverpakking los te trekken. Haal de tablet er onmiddellijk uit en leg deze op uw tong. De tablet lost snel op 
en kan met of zonder vloeistof worden doorgeslikt. De tablet niet kauwen of fijnmaken.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis risperidon en uw dosis geleidelijk verhogen om uw 
lichaam te laten wennen aan de medicatie.

Risperidon kan helpen uw symptomen onder controle te houden, maar zal uw aandoening niet genezen. Het kan enkele weken of 

langer duren voordat u het volledige effect van risperidon voelt. Blijf risperidon innemen, ook als u zich goed voelt. Stop niet met 

het innemen van risperidon zonder met uw arts te overleggen. Als u plotseling stopt met het innemen van risperidon, kunnen uw 

symptomen terugkeren en kan uw ziekte moeilijker te behandelen worden.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u risperidon inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor risperidon of voor andere medicijnen.

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: antidepressiva; carbamazepine (Tegretol); 
cimetidine (Tagamet); clozapine (Clozaril); dopamine-agonisten zoals bromocriptine (Parlodel), 
cabergoline (Dostinex), levodopa (Dopar, Larodopa), pergolide (Permax) en ropinirol (Requip); 
medicijnen voor angst, hoge bloeddruk of toevallen; andere medicijnen voor geestesziekten; 
paroxetine (Paxil); fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenytoïne (Dilantin); kinidine (Quinaglute, 
Quinidex); ranitidine (Zantac); rifampicine (Rifadin, Rimactaan); kalmerende middelen; slaappillen; 
kalmeringsmiddelen; en valproïnezuur (Depakote, Depakene).

vertel het uw arts als u straatdrugs of grote hoeveelheden alcohol gebruikt of ooit heeft gebruikt; als u 
ooit te veel voorgeschreven medicijnen heeft gebruikt; als u de ziekte van Parkinson heeft of ooit heeft 
gehad (PD; een aandoening van het zenuwstelsel die problemen veroorzaakt met beweging, 
spiercontrole en evenwicht); dyslipidemie (hoog cholesterolgehalte); een laag aantal witte bloedcellen 
in uw bloed of een afname van het aantal witte bloedcellen; Moeite met slikken; moeite om je 
evenwicht te bewaren; borstkanker; angina (pijn op de borst); onregelmatige hartslag; hoge of lage 
bloeddruk; hartfalen; een hartaanval; een beroerte; toevallen; hart-, nier- of leverziekte; of als u of 
iemand in uw familie diabetes heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts ook als u ooit heeft moeten 
stoppen met het innemen van een medicijn voor psychische aandoeningen vanwege ernstige 
bijwerkingen.
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vertel het uw arts als u zwanger bent, vooral als u in de laatste paar maanden van uw zwangerschap bent, of als u van plan 
bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u risperidon gebruikt, neem dan contact op met 
uw arts. Risperidon kan problemen veroorzaken bij pasgeborenen na de bevalling als het tijdens de laatste maanden van de 
zwangerschap wordt ingenomen.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u risperidon 
gebruikt.

u moet weten dat risperidon u slaperig kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u 
weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

u moet weten dat alcohol kan bijdragen aan de slaperigheid die door dit medicijn wordt veroorzaakt. Drink geen alcohol 
terwijl u risperidon gebruikt.

u moet weten dat u hyperglykemie (verhoging van uw bloedsuikerspiegel) kunt krijgen terwijl u dit 
medicijn gebruikt, zelfs als u nog geen diabetes heeft. Als u schizofrenie heeft, is de kans groter dat u 
diabetes krijgt dan mensen die geen schizofrenie hebben, en het gebruik van risperidon of 
soortgelijke medicijnen kan dit risico verhogen. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van de 
volgende symptomen krijgt terwijl u risperidon gebruikt: extreme dorst, vaak urineren, extreme 
honger, wazig zien of zwakte. Het is erg belangrijk om uw arts te bellen zodra u een van deze 
symptomen heeft, omdat een hoge bloedsuikerspiegel die niet wordt behandeld een ernstige 
aandoening kan veroorzaken die ketoacidose wordt genoemd. Ketoacidose kan levensbedreigend 
worden als het niet in een vroeg stadium wordt behandeld. Symptomen van ketoacidose zijn onder 
meer een droge mond,

u moet weten dat risperidon het voor uw lichaam moeilijker kan maken om af te koelen als het erg warm wordt of op te 
warmen als het erg koud wordt. Vertel het uw arts als u van plan bent om zware inspanningen te leveren of als u aan 
extreem hoge of lage temperaturen wordt blootgesteld.

u moet weten dat risperidon duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen kan veroorzaken als u te snel opstaat 
vanuit een liggende positie. Dit komt vaker voor wanneer u voor het eerst met risperidon begint. Om dit probleem te 
voorkomen, stapt u langzaam uit bed en laat u uw voeten een paar minuten op de grond rusten voordat u opstaat.

als u fenylketonurie heeft (PKU, een erfelijke aandoening waarbij een speciaal dieet moet worden gevolgd om schade 
aan uw hersenen te voorkomen die ernstige verstandelijke handicaps kan veroorzaken), moet u weten dat de oraal 
uiteenvallende tabletten fenylalanine bevatten.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. 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?

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

misselijkheid
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braken

diarree

constipatie

maagzuur

droge mond

verhoogd speeksel

verhoogde eetlust

gewichtstoename

buikpijn

ongerustheid

agitatie

rusteloosheid

meer dromen dan normaal

moeite met inslapen of doorslapen

borstvergroting of afscheiding

late of gemiste menstruatie

verminderd seksueel vermogen

zichtproblemen

spier- of gewrichtspijn

droge of verkleurde huid

moeite met urineren

duizeligheid, zich onvast voelen of moeite hebben om uw evenwicht te bewaren

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de 
volgende symptomen ervaart of die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN of de 
sectie SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

koorts

Spierstijfheid

vallen

verwardheid

snelle of onregelmatige pols

zweten

ongewone bewegingen van uw gezicht of lichaam die u niet onder controle hebt

flauwvallen
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toevallen

langzame bewegingen of schuifelend lopen

uitslag

netelroos

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

pijnlijke erectie van de penis die uren aanhoudt

Risperidon kan ertoe leiden dat kinderen meer aankomen dan verwacht en dat hun borsten groter worden bij 
jongens en mannelijke tieners. Praat met uw arts over de risico's van het geven van dit medicijn aan uw kind.

Risperidon 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?

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). Bewaar de oraal 

uiteenvallende tabletten altijd in hun verzegelde verpakking en gebruik ze onmiddellijk na opening van de verpakking.

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]

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.

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,
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een epileptische aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet kan worden gewekt, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

slaperigheid

snelle, bonzende of onregelmatige hartslag

maagklachten

wazig zien

flauwvallen

duizeligheid

toevallen

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 risperidon 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 geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

Risperdal®Orale oplossing

Risperdal®Tabletten

Risperdal®M-TAB®Oraal desintegrerende tabletten
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voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.
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