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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Amitriptyline / Nortriptyline
Anesthesie/ Pijnbestrijding
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Doel van de behandeling
Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn Amitriptyline/
Nortriptyline, ook wel bekend als Triptizol ,Sarotex en Nortrilen. Van 
oorsprong wordt dit middel gebruikt bij de behandeling van depressiviteit. 
Bij deze toepassing bleek dat dit medicijn ook effectief is voor de 
behandeling van zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u 
voorgeschreven.
Daarnaast heeft het medicijn een ontspannend effect waardoor het, bij 
inname voor de nacht, de nachtrust kan bevorderen.

Amitriptyline/Nortriptyline moet worden opgebouwd volgens een schema. 
Indien er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden 
teruggebracht en eventueel later weer opgebouwd worden.

Opbouwschema
 Week Dosering per dag
 1 10 mg

 2 20 mg

 3 30 mg

 4 40 mg

 5 50 mg
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Resultaat
Amitriptyline/Nortriptyline werkt niet direct, maar is effectief na één tot 
twee weken.

Mogelijke complicaties/ bijwerkingen
Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat 
niet iedere persoon hier last van heeft. Eén van de bijwerkingen van 
Amitriptyline/Nortriptyline is sufheid. Amitriptyline wordt voor de nacht 
ingenomen , zodat u gedurende de dag minder last heeft van deze 
bijwerking. Daarnaast zijn de meest voorkomende bijwerkingen die zijn 
gemeld bij gebruik van Amitriptyline/Nortriptyline duizeligheid, 
misselijkheid en obstipatie.
Ook beïnvloed Amitriptyline/Nortriptyline de rijvaardigheid.
De bijwerkingen woren minder naarmate u het medicijn langer gebruikt.

Afspraak
Bij het voorschrijven van Amitriptyline/Nortriptyline heeft u een 
telefonische afspraak gekregen, meestal twee weken nadat u bent gestart 
met het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak worden met u de 
werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken.
In het gesprek wordt ook besproken of de dosering van Amitriptyline/
Nortriptyline verder opgehoogd wordt.

Vragen
Heeft u, na het lezen van deze folder nog vragen over het medicijn of heeft 
u last van bijwerkingen, neem dan contact op met de
polikliniek pijnbestrijding.
T 010-2975430
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