Amitriptyline
Anesthesie/ Pijnbestrijding

Beter voor elkaar

Doel van de behandeling
Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn Amitriptyline,
ook wel bekend als Triptizol en Sarotex. 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 moet worden opgebouwd volgens een schema. Indien er
ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden teruggebracht
en eventueel later weer opgebouwd worden.

Opbouwschema
Week
1
2
3
4
5
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Dosering per dag
10 mg
20 mg
30 mg
40 mg
50 mg

Resultaat
Amitriptyline 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
niethier last van heeft. Eén van de bijwerkingen van Amitriptyline 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
duizeligheid, misselijkheid en obstipatie.
Ook beïnvloed amitriptyline de rijvaardigheid.

Afspraak
Bij het voorschrijven van Amitriptyline 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 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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