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GENEESMIDDELEN EN

HET ANTIGIFCENTRUM:

Jaarlijks ontvangt het

Antigifcentrum

ongeveer 20.000

oproepen over

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Is paracetamol wel zo veilig?

Enkele cijfers over geneesmiddelen en het Antigifcentrum

GENEESMIDDELEN

IS PARACETAMOL WEL ZO VEILIG?

Paracetamol is wereldwijd een van de meest gebruikte pijnstillende

en koortsverlagende middelen. Het staat bekend als een relatief

veilig geneesmiddel dat ook goed te gebruiken is voor kinderen,

ouderen en bij zwangerschap. Maar zoals voor elk medicijn is het

belangrijk de maximale hoeveelheden te respecteren. 

HOEVEEL IS TE VEEL?

Voor een volwassene bedraagt de maximale dagelijkse dosis

paracetamol 4 gram (4 tabletten van 1 gram of 8 tabletten

van 500 mg).

Bij kinderen is dat maximaal 4 x 10 à 15mg/kg

lichaamsgewicht.

Wees aandachtig voor een overdosering. Dit kan bijvoorbeeld

voorkomen als men bij hevige hoofd- of tandpijn in korte tijd

meerdere pillen tegelijk inneemt, zonder voldoende tussenpauze. Of

bij onvrijwillige inname door kinderen van zoete siropen die
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paracetamol bevatten.

Een combinatie van geneesmiddelen die paracetamol bevatten, kan

ook tot een overdosis leiden. Paracetamol wordt verkocht onder

verschillende merknamen en het is niet altijd van de merknaam af te

leiden of een geneesmiddel paracetamol bevat. Raadpleeg de

bijsluiters om dergelijke misverstanden te voorkomen.  

WAT BIJ EEN OVERDOSIS?

Een overdosis paracetamol kan de lever ernstig en blijvend

beschadigen, wat potentieel dodelijk is. Duidelijke symptomen

treden vaak pas na 24 tot 48 u op. Bij een vermoeden van

overdosering is het belangrijk om onmiddellijk de huisarts of het

Antigifcentrum te contacteren. Als er sprake is van een overdosis,

moet zo snel mogelijk een tegengif (acetylcysteïne) toegediend

worden in het ziekenhuis.

Paracetamol is en blijft een veilige pijnstiller, maar kan bij

verkeerd gebruik de lever ernstig beschadigen. Wees aandachtig

voor overdosering! 

 

De barbecue als bron van CO-intoxicatie? Het gebeurt vaker

dan je denkt...

geneesmiddelen!

Ze

vertegenwoordigen

52%  van de

producten waarvoor

het Antigifcentrum

oproepen ontvangt.

Meer dan 6.000

oproepen gaan over

vergissingen bij het

gebruik van

geneesmiddelen

(overdosering of het

gebruik van een

verkeerd product).

Een duizendtal

oproepen gaan over

ongewenste effecten

van medicijnen.

Wens je zelf graag een

onderwerp voor te stellen

voor onze nieuwsbrief, dat

kan. Stuur ons een e-mail en

wie weet wordt jouw

suggestie besproken in één

van onze volgende

nieuwsbrieven.

Voor dringende vragen over

vergiftigingen kan je dag en

nacht terecht op ons gratis

nummer 070 245 245.

Ken je iemand die zich wil

inschrijven voor onze

nieuwsbrief? Dat kan steeds

via onze website.

Bezoek onze website op www.antigifcentrum.be voor meer informatie
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