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Tadalafil
uitgesproken als (tah da' la fil)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Tadalafil (Cialis) wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen (ED, impotentie; onvermogen om een   

erectie te krijgen of te behouden) en de symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH; een vergrote 

prostaat) waaronder moeite met urineren (aarzelen, dribbelen, zwakke stroom, en onvolledige blaaslediging), 

pijnlijk urineren, en frequentie en urgentie van urineren bij volwassen mannen. Tadalafil (Adcirca) wordt gebruikt 

om het vermogen om te oefenen te verbeteren bij mensen met pulmonale arteriële hypertensie (PAH; hoge 

bloeddruk in de bloedvaten die het bloed naar de longen transporteren, wat kortademigheid, duizeligheid en 

vermoeidheid veroorzaakt). Tadalafil zit in een klasse van medicijnen die fosfodiësterase (PDE)-remmers worden 

genoemd. Het werkt om erectiestoornissen te behandelen door de bloedtoevoer naar de penis te verhogen tijdens 

seksuele stimulatie. Deze verhoogde bloedstroom kan een erectie veroorzaken.

Als u tadalafil gebruikt om erectiestoornissen te behandelen, moet u weten dat het erectiestoornissen niet geneest of 

het seksuele verlangen verhoogt. Tadalafil voorkomt geen zwangerschap of de verspreiding van seksueel 

overdraagbare aandoeningen zoals het humaan immunodeficiëntievirus (hiv).

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Tadalafil wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Als u tadalafil gebruikt om erectiestoornissen te behandelen, volg dan de instructies van uw arts en de richtlijnen in deze 

paragraaf. Er zijn twee verschillende manieren om tadalafil in te nemen, hetzij dagelijks, hetzij naar behoefte. Overleg met 

uw arts welk doseringsschema voor u geschikt is. Tadalafil wordt soms naar behoefte ingenomen, meestal ten minste 30 

minuten vóór seksuele activiteit en niet vaker dan eenmaal per 24 uur. Uw arts zal u helpen beslissen wanneer u tadalafil 

het beste kunt innemen vóór seksuele activiteit. Tadalafil wordt soms ook één keer per dag per dag ingenomen, ongeacht 

het tijdstip van seksuele activiteit. U kunt op elk moment tussen de doses seksuele activiteit proberen. Als u tadalafil 

regelmatig gebruikt, neem het dan elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Als u bepaalde gezondheidsproblemen heeft 

of bepaalde medicijnen gebruikt, uw arts kan u vertellen om tadalafil minder vaak in te nemen of kan een lagere dosis 

voorschrijven die eenmaal per dag moet worden ingenomen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag 

uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem tadalafil precies zoals voorgeschreven. Neem 

er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.
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Als u tadalafil gebruikt om PAH of BPH te behandelen, volg dan de instructies van uw arts en de richtlijnen in deze paragraaf. U 

dient tadalafil eenmaal per dag in te nemen. Neem alle tabletten voor uw dagelijkse dosis in één keer per dag in; verdeel de 

tabletten niet om als afzonderlijke doses in te nemen. Neem tadalafil elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Als u al 

medicijnen gebruikt om BPH te behandelen, kan uw arts u vertellen dat u ten minste één dag voordat u met de behandeling 

met tadalafil begint, moet stoppen met het innemen van uw andere medicatie. Volg de aanwijzingen van uw arts zorgvuldig op 

en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt.

Als u tadalafil gebruikt voor erectiestoornissen, zal uw arts u waarschijnlijk starten met een gemiddelde 
dosis tadalafil en uw dosis verhogen of verlagen, afhankelijk van uw reactie op de medicatie. Vertel het 
uw arts als tadalafil niet goed werkt of als u bijwerkingen ervaart.

Als u tadalafil gebruikt voor PAH, moet u weten dat tadalafil PAH bestrijdt, maar niet geneest. Blijf tadalafil 

gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van tadalafil zonder met uw arts te overleggen.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

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 tadalafil inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor tadalafil, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van tadalafil-tabletten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u riociguat (Adempas) of nitraten zoals isosorbidedinitraat (Isordil), 
isosorbidemononitraat (Monoket) en nitroglycerine (Minitran, Nitro-Dur, Nitromist, Nitrostat, anderen) 
gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Nitraten komen als tabletten, sublinguale (onder de tong) tabletten, 
sprays, pleisters, pasta's en zalven. Vraag uw arts of u niet zeker weet of een van uw medicijnen nitraten 
bevat. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen tadalafil te gebruiken als u nitraten gebruikt.

vertel het uw arts als u drugs gebruikt die nitraten ('poppers') bevatten, zoals amylnitraat, butylnitraat of 
nitriet, terwijl u tadalafil gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen tadalafil te gebruiken als u 
straatmedicijnen gebruikt die nitraten bevatten.

u moet weten dat tadalafil verkrijgbaar is onder de merknamen Adcirca en Cialis. U mag slechts met 
één van deze producten tegelijk worden behandeld.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines 
en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende 
vermeldt: alfablokkers zoals alfuzosine (Uroxatral), doxazosine (Cardura), dutasteride (Avodart, in Jalyn), 
prazosine (Minipress), silodosine (Rapaflo), tamsulosine (Flomax, in Jalyn) en terazosine; amiodaron 
(Cordarone, Pacerone); bepaalde antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), griseofulvine 
(Grifulvin, Gris-PEG), itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Extina, Ketozol, Nizoral, Xolegel) en 
voriconazol (Vfend); aprepitant (Emend); bosentan (Tracleer); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, 
Teril, anderen); claritromycine (Biaxin, in Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen); efavirenz 
(Sustiva, in Atripla); erytromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin); HIV-proteaseremmers waaronder indinavir 
(Crixivan), nelfinavir (Viracept) en ritonavir (Norvir, in Kaletra), lovastatine (Altocor, in Advicor); medicijnen 
tegen hoge bloeddruk; nefazodon; nevirapine
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(Viramune); andere medicijnen of behandelingen voor erectiestoornissen; andere medicijnen of behandelingen 
voor PAH; fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactane, in 
Rifamate, in Rifater); sertraline (Zoloft); telithromycine (Ketek); en verapamil (Calan, Covera, Verelan, in Tarka). Uw 
arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u rookt; als u ooit een erectie heeft gehad die langer dan 4 uur duurde; en als u onlangs diarree 
heeft gehad, moet braken, niet genoeg vocht heeft gedronken of veel heeft gezweet, wat uitdroging kan hebben 
veroorzaakt (verlies van een grote hoeveelheid lichaamsvloeistoffen). Vertel het uw arts ook als u pulmonale veno-
occlusieve ziekte (PVOD; verstopping van de aderen in de longen); elke aandoening die de vorm van de penis 
beïnvloedt; diabetes; hoog cholesterol; hoge of lage bloeddruk; onregelmatige hartslag; een hartaanval of hartfalen; 
angina (pijn op de borst); een beroerte; maagzweren; een bloedingsstoornis; problemen met de bloedsomloop; 
bloedcelproblemen zoals sikkelcelanemie (een ziekte van de rode bloedcellen), multipel myeloom (kanker van de 
plasmacellen) of leukemie (kanker van de witte bloedcellen) bloedcellen); of hart, nier, of leverziekte. Vertel het uw arts 
ook als u of een van uw familieleden een oogziekte heeft of ooit heeft gehad, zoals retinitis pigmentosa (een erfelijke 
oogaandoening die verlies van gezichtsvermogen veroorzaakt) of als u ooit plotseling ernstig verlies van 
gezichtsvermogen heeft gehad, vooral als u vertelde dat het verlies van het gezichtsvermogen werd veroorzaakt door 
een blokkade van de bloedstroom naar de zenuwen die u helpen zien.

als u een vrouw bent en tadalafil gebruikt om PAH te behandelen, vertel het uw arts dan als u zwanger bent, van plan bent 
zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u tadalafil gebruikt, neem dan contact op met uw 
arts.

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

praat met uw arts over het veilige gebruik van alcoholische dranken tijdens uw behandeling met 
tadalafil. Als u veel alcohol drinkt (meer dan vijf glazen wijn of vijf glazen whisky) terwijl u tadalafil 
gebruikt, is de kans groter dat u bepaalde bijwerkingen van tadalafil krijgt, zoals duizeligheid, 
hoofdpijn, snelle hartslag en lage bloeddruk .

als u tadalafil gebruikt om erectiestoornissen te behandelen, vertel het uw arts als u ooit door een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent geadviseerd om seksuele activiteit om medische redenen te 
vermijden of als u ooit pijn op de borst heeft gehad tijdens seksuele activiteit. Seksuele activiteit kan een belasting 
voor uw hart zijn, vooral als u een hartaandoening heeft. Als u pijn op de borst, duizeligheid of misselijkheid ervaart 
tijdens seksuele activiteit, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische noodhulp en vermijd 
seksuele activiteit totdat uw arts u anders vertelt.

vertel al uw zorgverleners dat u tadalafil gebruikt. Als u ooit een medische spoedbehandeling nodig heeft voor 
een hartprobleem, moeten de zorgverleners die u behandelen weten wanneer u tadalafil voor het laatst heeft 
ingenomen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u regelmatig tadalafil gebruikt voor erectiestoornissen, neem dan 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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604008.html 3/6



14/4/22, 16:25 Tadalafil: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis of meer dan één dosis per dag om een   vergeten dosis in 

te halen.

Als u tadalafil gebruikt voor PAH of BPH, neem dan 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?

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

hoofdpijn

indigestie of brandend maagzuur

misselijkheid

diarree

blozen

pijn in de maag, rug, spieren, armen of benen

hoesten

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

plotselinge afname of verlies van het gezichtsvermogen (zie hieronder voor meer informatie)

wazig zien

veranderingen in kleurwaarneming (een blauwe tint op objecten zien of moeite hebben om het verschil tussen 
blauw en groen te zien)

plotselinge afname of verlies van gehoor (zie hieronder voor meer informatie)

oorsuizen

erectie die langer dan 4 uur aanhoudt

duizeligheid

pijn op de borst

netelroos

uitslag

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

blaarvorming of vervelling van de huid

Sommige patiënten ervoeren een plotseling verlies van een deel van of al hun gezichtsvermogen nadat ze tadalafil of andere medicijnen die op 

tadalafil lijken, hadden ingenomen. Het verlies van het gezichtsvermogen was in sommige gevallen permanent. Het is niet bekend of
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het verlies van het gezichtsvermogen werd veroorzaakt door de medicatie. Als u plotseling verlies van het gezichtsvermogen 

ervaart terwijl u tadalafil gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling. Neem 

geen doses meer van tadalafil of soortgelijke medicijnen zoals sildenafil (Revatio, Viagra) of vardenafil (Levitra) totdat u met uw 

arts heeft gesproken.

Sommige patiënten ervoeren een plotselinge afname of verlies van gehoor nadat ze tadalafil of andere medicijnen 

die op tadalafil lijken, hadden ingenomen. Het gehoorverlies betrof meestal slechts één oor en verbeterde niet altijd 

wanneer de medicatie werd stopgezet. Het is niet bekend of het gehoorverlies door de medicatie is veroorzaakt. Als u 

plotseling gehoorverlies ervaart, soms met oorsuizen of duizeligheid, terwijl u tadalafil gebruikt, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts. Neem geen doses meer van tadalafil of soortgelijke medicijnen zoals sildenafil 

(Revatio, Viagra) of vardenafil (Levitra) totdat u met uw arts heeft gesproken.

Tadalafil 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).

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.

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]

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, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.
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wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

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

Adcirca®

Cialis®

Entadfi®(als een combinatieproduct dat finasteride, tadalafil bevat)
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