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Galantamine
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Wat is galantamine en waarvoor wordt het gebruikt?

Galantamine is een medicijn tegen dementie. Het wordt gebruikt voor de
behandeling van symptomen van milde tot matig ernstige dementie van het
Alzheimertype. Deze ziekte verandert de hersenfunctie.
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dit
is een aandoening waarbij de cellen in bepaalde delen van de hersenen niet
meer functioneren. Geleidelijke achteruitgang, meestal in eerste instantie in
denkvermogen en geheugenstoornissen, is kenmerkend.
De symptomen (verschijnselen) van de ziekte van Alzheimer zijn: toenemend
geheugenverlies, verwardheid en gedragsveranderingen. Hierdoor wordt het
uitvoeren van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker.

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. Dat zijn functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen,
schrijven, herinneren en onthouden.
Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Dit is een stof die
verantwoordelijk is voor de communicatie tussen hersencellen. Men
vermoedt dat de symptomen van Alzheimer een gevolg zijn van een tekort
aan acetylcholine. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in
de hersenen en zou op deze manier de symptomen van de ziekte kunnen
verbeteren.
Galantaminecapsules zijn gemaakt in een vorm met “verlengde afgifte”. Dit
betekent dat ze het medicijn langzamer afgeven.

Hoe wordt galantamine gebruikt?

Galantaminecapsules moeten iedere ochtend worden ingenomen met water
of een andere vloeistof. Bij voorkeur tijdens het ontbijt.
Galantaminecapsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Ze mogen
niet worden gekauwd of geplet.

Meestal wordt het onderstaande doseringsschema gebruikt:
• Week 1 t/m 4
8 mg galantamine/dag 1 x per dag
• Week 5 t/m 8
16 mg galantamine/dag 1 x per dag
• Vanaf week 9+
24 mg galantamine/dag 1 x per dag
Let op: uw arts of verpleegkundig specialist kan voor een andere opbouw van
het schema kiezen. Volg altijd de voorgeschreven opbouw.
In verband met de werking en mogelijke bijwerkingen is het verstandig
galantamine onder toezicht van familie of de thuiszorg in te nemen.

Wat zijn de bijwerkingen van galantamine?

De meest voorkomende bijwerkingen van galantamine zijn: misselijkheid,
overgeven en soms diarree en hoofdpijn. Voor een volledig overzicht van
mogelijke bijwerkingen kunt u de bijsluiter van galantamine bekijken (deze
hebt u van uw apotheek gekregen).
Als er bijwerkingen zijn, is dat meestal:
• Bij het starten met galantamine.
• 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).
Om bijwerkingen te voorkomen, is het belangrijk om over de hele dag
minstens 1,5 liter te drinken.
De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen. De arts of
verpleegkundig specialist kan u eventueel tijdelijk een medicijn tegen
misselijkheid geven.
Als u denkt dat u last hebt van bijwerkingen, neem dan contact op met de
polikliniek Geriatrie. De contactgegevens vindt u onderaan deze folder.
Verander de dosis nooit zonder overleg met de arts of verpleegkundig
specialist.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de polikliniek Geriatrie. De polikliniek is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 81 93.
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