Geriatrie

Galantamine

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Galantamine is een medicijn voor mensen met een milde tot matig ernstige
vorm van de ziekte van het Alzheimer.
Klachten die bij de ziekte van Alzheimer kunnen voorkomen zijn: toenemend
geheugenverlies, verwardheid, gedragsveranderingen en moeite met plannen
en organiseren. Door deze klachten wordt het uitvoeren van dagelijkse
bezigheden steeds moeilijker.
Galantamine kan de ziekte van Alzheimer niet genezen, maar kan wel de
achteruitgang vertragen. Hierdoor kunt u uw dagelijkse bezigheden langer
zelfstandig blijven doen. Galantamine werkt niet bij alle mensen met de
ziekte van Alzheimer. Of het bij u werkt, is van tevoren niet te zeggen.

Hoe werkt galantamine?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen
uitvoeren als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn
bepaalde boodschapperstoffen nodig, de zogenaamde neurotransmitters.
Bij een tekort aan deze boodschapperstoffen ontstaan er problemen met
de cognitieve functies. Deze functies regelen het denken, begrijpen, lezen,
schrijven, herinneren en onthouden.
Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Deze stof is belangrijk
voor het leren. Door de ziekte van Alzheimer kan er een tekort aan
acetylcholine ontstaan. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine
in de hersenen.

Hoe wordt galantamine gebruikt?

• Neem de capsules elke ochtend in met water of een andere vloeistof, het
liefst tijdens het ontbijt.
• Slik de capsules heel door. Ze mogen niet worden gekauwd, platgedrukt,
fijngemalen etc. 		
Meestal wordt het volgende doseringsschema gebruikt:
Periode
Week 1 t/m 4
Week 5 t/m 8
Week 9 en verder

Hoe vaak
1 keer per dag
1 keer per dag
1 keer per dag

Hoe veel
8 milligram galantamine
16 milligram galantamine
24 milligram galantamine

Let op:
• De arts of verpleegkundig specialist kan voor een ander opbouwschema
kiezen. Volg dan altijd dit voorgeschreven opbouwschema.
• Het is erg belangrijk galantamine elke dag in te nemen. Het kan daarom
verstandig zijn dat uw partner, familie of de thuiszorg u daarbij helpt.

Wat zijn de bijwerkingen van galantamine?

Acetylcholine heeft ook invloed op de maag en de darmen. Het kan daarom
bijwerkingen geven zoals misselijkheid, overgeven, buikpijn, zuurbranden en
diarree. Lees voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen de
bijsluiter van galantamine. Deze hebt u van uw apotheek gekregen.
Als er bijwerkingen zijn, is dat meestal:
• Bij het starten.
• Bij het ophogen van de dosis.
• Als galantamine niet bij de maaltijd wordt ingenomen.
• Als er een extra capsule wordt ingenomen (omdat vergeten is dat er
al eentje genomen is).
De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen. Neem contact
op met de polikliniek Geriatrie als u last blijft houden van bijwerkingen en/of
andere klachten hebt na het starten van de galantamine.
Krijgt u last van huiduitslag, galbulten of jeuk? Dan bent u mogelijk allergisch
voor galantamine. Bel dan zo snel mogelijk.
De contactgegevens van de polikliniek Geriatrie vindt u onderaan deze folder.

De dosering van galantamine veranderen of stoppen

• Verander nooit de dosering zonder overleg met de arts of verpleegkundig
specialist.
• Stop nooit ineens met het innemen van galantamine. Dit kan snelle 		
achteruitgang van de cognitieve functies (denken, begrijpen, lezen etc.)
geven die niet herstelt als galantamine weer wordt gestart.

Hoe lang moet u galantamine gebruiken?

Het advies is om galantamine te blijven gebruiken zo lang u thuis woont.

Begeleiding bij het gebruik van galantamine

Galantamine moet langzaam worden opgebouwd om het goed te kunnen
verdragen. U wordt bij de opbouw en tijdens het gebruik begeleid.
• De verpleegkundig consulent Geriatrie belt u:
• 2 weken na het starten met galantamine.
• Na iedere dosisverhoging.
• Na 6 maanden krijgt u een uitnodiging voor het medicatiespreekuur op
de polikliniek Geriatrie. Er wordt dan besproken hoe het met u gaat en
er worden een paar geheugentesten bij u gedaan. Hierna wordt samen
met u bepaald of u doorgaat met de medicijnen.
• Daarna wordt u elk jaar gebeld door de verpleegkundig consulent of wordt
u uitgenodigd op de polikliniek.
Natuurlijk kunt u zelf altijd bellen met de polikliniek Geriatrie als er vragen of
problemen zijn.

Contact

04-06-2021

Hebt u nog vragen? De polikliniek Geriatrie is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur.
T: 0515 - 48 81 93.
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