Pijnstillers

Deze folder geeft advies over het gebruik van pijnstillers. Er
zijn verschillende medicijnen tegen de pijn die u bij de drogist
of apotheek kunt kopen. Hieronder staat aangegeven welke
pijnstiller u of uw kind mag innemen.

Volwassenen
Een volwassene mag maximaal vier keer per dag twee tabletten
paracetamol van 500 mg innemen. Als de pijn daarmee onvoldoende
afneemt, kunt u voor een sterkere pijnstiller kiezen. U kiest dan voor
naproxen, ibuprofen of diclofenac. Bij de volgende aandoeningen mag u
deze pijnstillers niet gebruiken:
• maagproblemen (maagzweer/maagbloeding);
• verminderde werking van de nieren (nierinsufficiëntie), de lever
(levercirrose) of het hart (hartfalen);
• gebruik van plastabletten;
• gebruik van ACE-remmers zoals perindopril, enalapril en ramipril.
De dosering is als volgt:
• naproxen:
maximaal drie keer per dag 250 mg;
• ibuprofen: maximaal drie keer per dag 400 mg;
• diclofenac: maximaal drie keer per dag 50 mg.
Het duurt ongeveer een half uur tot een uur voordat de medicijnen werken.
Neemt de pijn onvoldoende af met deze medicijnen, dan kunt u zowel
paracetamol als één van de sterkere pijnstillers innemen. Als deze twee
pijnstillers samen onvoldoende helpen tegen de pijn, neemt u contact op
met uw huisarts.

Kinderen
Uw kind mag bij pijn paracetamol innemen. De dosering is afhankelijk van
de leeftijd van uw kind. Paracetamol is verkrijgbaar als tablet, zetpil en als
drank.

Tabletten of drank
Leeftijd

Aantal mg

Aantal ml

3-12 maanden: 60 mg
van 1-2 jaar:
120 mg
van 2-4 jaar:
120 tot 180 mg

of
of
of

van 4-6 jaar:
van 6-9 jaar:
van 9-12 jaar:

of
of
of

180 mg
240 tot 250 mg
360 tot 375 mg

2,5 ml drank
5 ml drank
5 tot 7,5 ml
drank
7,5 ml drank
10 ml drank
15 ml drank

Aantal keer
per dag
4 tot 6 keer
4 tot 6 keer
4 tot 6 keer
4 tot 6 keer
4 tot 6 keer
4 tot 6 keer

Zetpil
Leeftijd
kinderen van 3-12 maanden:
bij lichaamsgewicht 3 tot 5,5 kg:
bij lichaamsgewicht 5,5 tot 10 kg:
van 1-2 jaar:
van 2-4 jaar:
van 4-6 jaar:
van 6-9 jaar:
van 9-12 jaar:

Aantal mg

Aantal keer per dag

60 mg
120-125 mg
240-250 mg
240-250 mg
240-250 mg
500 mg
500 mg

2 tot 4 keer per dag
2 tot 3 keer per dag
2 tot 3 keer per dag
3 keer per dag
4 keer per dag
2 tot 3 keer per dag
3 keer per dag

Bron: OnlineFarmacotherapeutisch Kompas

De tijd tussen het geven van de medicijnen moet bij kinderen minimaal
vier uur zijn. Kinderen tot vier jaar mag u niet langer dan twee dagen
paracetamol geven. Als uw kind hierna nog pijn heeft, neemt u contact op
met uw huisarts. De sterkere pijnstillers mogen kinderen niet innemen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH):
SEH HMC Bronovo:
088 979 44 45
SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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Lijnbaan 32
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