
Stanozolol
Algemene naam:stanozolol (stah NO zo lall) 
Merknaam:Winstrol
Medicijnklasse:Androgenen en anabole steroïden

Medisch beoordeeld door Philip Thornton, DipPharm. Laatst bijgewerkt op 4 september 2020.

Wat is stanozolol?
Stanozolol is een door de mens gemaakte steroïde, vergelijkbaar met het natuurlijk voorkomende steroïde testosteron.

Stanozolol wordt gebruikt bij de behandeling van erfelijk angio-oedeem, dat episodes van zwelling van het gezicht, de 

ledematen, de geslachtsorganen, de darmwand en de keel veroorzaakt. Stanozolol kan de frequentie en ernst van deze 

aanvallen verminderen.

Stanozolol vermindert de productie van bradykinine en kan mogelijk de impact van een bradykininestorm 

verminderen. Bradykininestormen kunnen verantwoordelijk zijn voor enkele van de complicaties die COVID-19-

patiënten ervaren.

Waarschuwingen

In zeldzame gevallen hebben zich ernstige en zelfs fatale gevallen van leverproblemen ontwikkeld tijdens de 

behandeling met stanozolol. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van buikpijn, lichtgekleurde 

ontlasting, donkergekleurde urine, ongewone vermoeidheid, misselijkheid of braken, of gele verkleuring van de huid of 

ogen. Dit kunnen vroege tekenen zijn van leverproblemen.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

Neem stanozolol niet in zonder eerst met uw arts te overleggen als u:

prostaatkanker;

borstkanker; of

een hoog calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie).

Om er zeker van te zijn dat stanozolol voor u veilig is, vertel het uw arts als u ooit:

hart- of bloedvatenziekte;

een hartaanval;

een hoog cholesterolgehalte in het bloed;

bloeding of bloedstollingsproblemen;
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suikerziekte;

leverproblemen;

nierproblemen; of

als u een oraal antistollingsmiddel (bloedverdunner) heeft ingenomen.

Het kan zijn dat u stanozolol niet kunt gebruiken of dat u tijdens de behandeling de dosering moet aanpassen of dat u speciaal 

moet worden gecontroleerd.

Van stanozolol is bekend dat het geboorteafwijkingen veroorzaakt bij een ongeboren baby.Niet doenneem dit medicijn als u 

zwanger bent of zwanger zou kunnen worden tijdens de behandeling.

Het is niet bekend of stanozolol overgaat in de moedermelk. Gebruik dit medicijn niet zonder 
eerst met uw arts te overleggen als u borstvoeding geeft.

Hoe moet ik stanozolol gebruiken?

Neem stanozolol precies zoals voorgeschreven door uw arts. Als u deze instructies niet begrijpt, vraag 

dan uw arts, verpleegkundige of apotheker om uitleg.

Neem dit geneesmiddel in met een vol glas water.

Stanozolol kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Het is belangrijk om dit geneesmiddel regelmatig in te nemen om het meeste voordeel te behalen.

Het kan zijn dat uw arts wil dat u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel bloedonderzoeken of andere medische onderzoeken 

ondergaat om de voortgang en bijwerkingen te controleren.

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, warmte en direct licht.

Doseringsinformatie

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor angio-oedeem:

Profylactisch gebruik om de frequentie en ernst van aanvallen van erfelijk angio-oedeem te verminderen.

Aanvangsdosering: 3 maal daags 2 mg oraal.

Dosisaanpassingen:

Verlaag de dosis met tussenpozen van 1 tot 3 maanden tot een onderhoudsdosis van 2 mg/dag.

Gedetailleerde informatie over de dosering van Stanozolol:

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?
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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 neem alleen de volgende geplande dosis. Neem geen dubbele dosis van 

dit medicijn.

Wat gebeurt er als ik een overdosis heb?

Het is onwaarschijnlijk dat een overdosis van dit medicijn levensbedreigend is. Neem contact op met een eerste hulp of een 

antigifcentrum voor advies als een overdosis wordt vermoed.

Symptomen van een overdosis stanozolol zijn niet bekend.

Wat te vermijden?

Er zijn geen beperkingen op eten, drinken of activiteiten tijdens het gebruik van stanozolol, tenzij anders 

voorgeschreven door uw arts.

Stanozolol bijwerkingen
In zeldzame gevallen hebben zich ernstige en zelfs fatale gevallen van leverproblemen ontwikkeld tijdens de 

behandeling met stanozolol. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van buikpijn, lichtgekleurde 

ontlasting, donkergekleurde urine, ongewone vermoeidheid, misselijkheid of braken, of gele verkleuring van de huid of 

ogen. Dit kunnen vroege tekenen zijn van leverproblemen.

Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts of zoek medische noodhulp:

een allergische reactie (ademhalingsmoeilijkheden; sluiten van de keel; zwelling van de lippen, tong of gezicht; of 

netelroos);

zwelling van de armen of benen (vooral enkels);

frequente of aanhoudende erecties, of gevoelige of vergroting van de borsten (mannelijke patiënten); of

stemveranderingen (heesheid, verdieping), haaruitval, haargroei in het gezicht, vergroting van de clitoris of 

onregelmatige menstruatie (vrouwelijke patiënten).

Vaak voorkomende bijwerkingen van stanozolol kunnen zijn:

nieuwe of verergerende acne;

moeite met slapen;

hoofdpijn; of

veranderingen in seksueel verlangen.

Andere bijwerkingen dan de hier genoemde kunnen ook voorkomen. Praat met uw arts over elke 

bijwerking die ongebruikelijk lijkt of bijzonder hinderlijk is.

Stanozolol bijwerkingen (meer detail)
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Welke andere geneesmiddelen zullen stanozolol beïnvloeden?

Praat met uw arts voordat u stanozolol gebruikt als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

een anticoagulans (bloedverdunner) zoals warfarine (Coumadin); of

insuline of een oraal diabetesgeneesmiddel zoals glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, 
Glynase, Micronase), glimepiride (Amaryl), chloorpropamide (Diabinese), acetohexamide 
(Dymelor), tolbutamide (Orinase), tolazamide (Tolinase) en andere.

Het kan zijn dat u een dosisaanpassing of speciale controle nodig heeft als u een van de hierboven genoemde 

geneesmiddelen gebruikt.

Andere geneesmiddelen dan de hier genoemde kunnen ook interageren met stanozolol. Neem contact op met uw arts en 

apotheker voordat u geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt, waaronder vitamines, mineralen 

en kruidenproducten.

Stanozolol-geneesmiddelinteracties (meer detail)

Verdere informatie

Uw apotheker heeft aanvullende informatie over stanozolol geschreven voor gezondheidswerkers 

die u kunt lezen.

Hoe ziet mijn medicatie eruit?
Stanozolol is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Winstrol. Andere merk- of generieke 
formuleringen zijn mogelijk ook beschikbaar. Stel uw apotheker al uw vragen over dit medicijn, 
vooral als het nieuw voor u is.

Winstrol 2 mg-roze, ronde tabletten

Denk eraan, bewaar dit en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel uw geneesmiddelen 

nooit met anderen en gebruik dit geneesmiddel alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Raadpleeg altijd uw zorgverlener om er zeker van te zijn dat de informatie op deze pagina van toepassing is op uw 

persoonlijke omstandigheden.
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