
 
 

Aripiprazol 5, 10, 15 en 30 mg 
filmomhulde tabletten 

 
 
 

Aripiprazol – Informatiebrochure voor patiënten / verzorgers 
 

 

Waarom is dit geneesmiddel aan jou voorgeschreven? 
 
Deze informatiebrochure bevat belangrijke informatie over de veiligheid waar je van 
op de hoogte moet zijn voor en tijdens de behandeling met aripiprazol. 
 
Dit geneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van matige tot ernstige manische 
episodes bij bipolaire I stoornis. Hierbij kan je het gevoel hebben “high” te zijn, erg 
veel energie hebben, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, erg snel praten 
met vluchtige gedachten en soms ernstig prikkelbaar zijn. Ben je jonger dan 13 jaar 
dan mag je dit geneesmiddel niet gebruiken voor de behandeling van manische 
episodes. Dit geneesmiddel is alleen geschikt voor jongeren tussen de 13-17 jaar 
met deze aandoening. 
 
 
Welke bijwerkingen kan je verwachten? 
 
Aripiprazol kan vooral bij doses hoger dan 10 mg/dag bijwerkingen veroorzaken.  
 
Jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar en ouder kregen bijwerkingen vergelijkbaar 
met die bij volwassenen en in dezelfde mate. Uitzonderingen hierop zijn slaperigheid, 
ongecontroleerde trekkende of schokkende bewegingen, rusteloosheid en 
vermoeidheid die zeer vaak voorkwamen (meer dan 1 op de 10 patiënten). Vaak 

 Let bij het gebruik van Aripiprazol op de volgende bijwerkingen en neem 
contact op met je arts als je hier last van krijgt: 
 

 Gewichtstoename 
 

 rusteloze, herhaalde of onwillekeurige bewegingen en snelle spraak 
 

 slaperigheid 
 

 vermoeidheid 



voorkomend waren pijn in de bovenbuik, droge mond, verhoogde hartslag, 
gewichtstoename, toegenomen eetlust, spiertrekkingen, ongecontroleerde 
bewegingen van de ledematen, en duizelig voelen, vooral bij het opstaan vanuit 
liggende of zittende houding (meer dan 1 op de 100 patiënten). 
 
Het is belangrijk om te proberen om deze bijwerkingen of andere complicaties te 
voorkomen. Er zijn voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om het risico op deze 
bijwerkingen te verminderen: 
 
Vertel je medische zorgverlener over al je medische aandoeningen voordat de 
behandeling met Aripiprazol begint. 
 
Bij doses van meer dan 10 mg/dag is er een grotere kans op het ontstaan van 
bijwerkingen. 
 
 
Wat moet je doen in het geval van bijwerkingen? 
 
Als je merkt dat je gewicht toeneemt, dat je vreemde bewegingen maakt en/of last 
krijgt van slaperigheid die van invloed is op je normale dagelijkse bezigheden en/of 
als deze effecten aanhouden of verergeren, neem dan contact op met je arts. 
 

Aanvullende informatie betreffende Aripiprazol is beschikbaar in de bijsluiter op 
www.cbg-meb.nl. 
 
Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van 
groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal 
Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het 
meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). Bijwerkingen 
kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van dit 
product. 


