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Donepezil
uitgesproken als (doe nep' e zil)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Donepezil wordt gebruikt voor de behandeling van 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) bij mensen met de ziekte van Alzheimer (AD; een hersenziekte die 

langzaam vernietigt) het geheugen en het vermogen om te denken, leren, communiceren en dagelijkse activiteiten aan te 

pakken). Donepezil zit in een klasse van medicijnen die cholinesteraseremmers worden genoemd. Het verbetert de 

mentale functie (zoals geheugen, aandacht, het vermogen om met anderen om te gaan, te spreken, helder te denken en 

normale dagelijkse activiteiten uit te voeren) door de hoeveelheid van een bepaalde natuurlijk voorkomende stof in de 

hersenen te verhogen. Donepezil kan het vermogen om te denken en te onthouden verbeteren of het verlies van deze 

vermogens vertragen bij mensen met AD. Echter,

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Donepezil wordt geleverd als een tablet en een oraal uiteenvallende tablet (tablet die snel in de mond oplost) om via de 

mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, met of zonder voedsel, 's avonds vlak voor het 

slapengaan. Neem donepezil elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket 

zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem donepezil precies zoals 

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

Donepezil helpt de symptomen van de ziekte van Alzheimer onder controle te houden, maar geneest deze niet. Blijf 

donepezil gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van donepezil zonder overleg met uw arts.

Uw arts kan u laten beginnen met een lage dosis donepezil en uw dosis na 4 tot 6 weken verhogen. Uw arts 
kan uw dosis 3 of meer maanden later opnieuw verhogen.

Slik de tablet van 23 mg heel door; niet splitsen, pletten of erop kauwen. Vertel het uw arts als u de tablet niet in zijn 

geheel kunt doorslikken.

Om de oraal uiteenvallende tablet in te nemen, plaatst u de tablet op uw tong en wacht u tot deze is opgelost. Drink wat 

water nadat de tablet is opgelost.

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

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor donepezil, voor piperidinemedicijnen, andere medicijnen, 
voor een van de ingrediënten in donepezil-tabletten of oraal uiteenvallende tabletten. Vraag uw arts of apotheker 
als u niet weet of een medicijn waarvoor u allergisch bent een piperidine-medicijn is. Vraag uw apotheker of 
raadpleeg de patiënteninformatie van de fabrikant voor een lijst met ingrediënten.

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: antihistaminica; aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen 
(NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve, Naprosyn); bethanechol (Duvoid, Urecholine); 
carbamazepine (Tegretol); dexamethason (Decadron, Dexone); ipratropium (Atrovent); ketoconazol (Nizoral); 
medicijnen voor glaucoom, prikkelbare darmziekte, reisziekte, myasthenia gravis, de ziekte van Parkinson, 
zweren of urinewegproblemen; fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenytoïne (Dilantin); kinidine (Quinidex); en 
rifampicine (Rifadin, Rimactane). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u 
zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u minder dan 55 kg weegt en als u een bloeding in uw maag of darmen heeft of ooit heeft 
gehad; een zweer; onregelmatige, langzame of snelle hartslag, toevallen; moeite met urineren; astma; 
chronische obstructieve longziekte (een groep van longaandoeningen waaronder chronische bronchitis of 
emfyseem); of nier-, lever- of hartziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u 
donepezil 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 donepezil 
gebruikt.

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?

Als u een dosis donepezil vergeet in te nemen, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 

doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen. Als u donepezil gedurende 1 week of 

langer niet heeft gebruikt, dient u uw arts te raadplegen voordat u weer met dit geneesmiddel begint.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken
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diarree

verlies van eetlust

gewichtsverlies

frequent urineren

moeite met plassen

spierkrampen

gewrichtspijn, zwelling of stijfheid

pijn

overmatige vermoeidheid

moeite met inslapen of doorslapen

hoofdpijn

duizeligheid

nervositeit

depressie

verwardheid

veranderingen in gedrag of stemming

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

abnormale dromen

rode, schilferende, jeukende huid

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:

flauwvallen

trage hartslag

pijn op de borst

nieuwe of verergerende ademhalingsproblemen

nieuwe of verergerende maagpijn of brandend maagzuur

zwarte of teerachtige ontlasting

rood bloed bij ontlasting

bloederig braaksel

braaksel dat op koffiedik lijkt

moeite met urineren of pijn bij het plassen

onder rug pijn
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koorts

toevallen

verkleuring of blauwe plekken van de huid

Donepezil kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

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).

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, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

misselijkheid

braken

kwijlen

zweten

trage hartslag

moeite met ademhalen

spier zwakte

flauwvallen

toevallen
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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

Aricept®

Aricept®ODT

Namzaric®(als een combinatieproduct dat Donepezil, Memantine bevat)
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