Riiden met mediciinen?
Je hebt medic'rjnen nodig en toch

Je wordt bijvoorbeeld onverschilliger of krijgt

wilje aan

het verkeer blijven deelnemen. Kan dat?

is lastig.
Want de invloed op de rijvaardigheid hangt af
van het soort medic'rjn, hoeveelje ervan gebruikt
en hoe lang. Lees daarom altijd eerst de
informatie op de verpakking en in de bijsluiter.
Twijfelje, vraag dan advies aan je arts of
Een algemeen antwoord op die vraag

apotheker.

minder controle over je spieren. ln het verkeer
ben je dan niet alleen een gevaar voor jezelf,
maar ook voor anderen.

ls iouw mediciin digevaadiik?
Op drie manieren is

te zien of een medicijn gevaar

kan opleveren bij deelname aan het verkeer.

.

Gevaar op de weg

Er staat een waarschuwing op het etiket.
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Bij sommige medicijnen merk je duidelijk het
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effect. Je wordt duizelig, slaperig of gaat wazig
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zien. Andere medicijnen verminderen het reactie-
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kan het reactievermogen beinvloeden
bovendien: pas op met alcohol ische drank

vermogen zonder dat je het in de gaten hebt.
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Je ziet de bekende gele sticker op de
verpakking.

le mediciin is riigevaadiik. Wat nu?
Stel, je krügt een medicijn voorgeschreven
waarmee je niet mag rijden. Maar je hebt de

auto, motor of bromfiets toch nodig voor werk
of privé. Bespreek dan met je arts of er nog
andere mogelijkheden zijn.
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DIT GENEESMIDDEL KAN HET

REACT¡EVERMOGEN VERM INDEREN.
(autorijden - bedienen van mach¡nes spelen op straat) Pas op met alcohol!
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medicijn voorschrijven waarmee je wel veilig

kunt rijden.

¡
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Er staat een waarschuwing in de bijsluiter.

je geen van deze waarschuwingen tegenn
dan mag je ervan uitgaan dat ie met het

Misschien kan je arts een vergelijkbaar

Soms is een lagere dosering genoeg.

o Soms kan je het middel op een ander
moment van de dag nemen, bijvoorbeeld
vóór het slapen in plaats van 's ochtends.
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medicijn veilig kunt rijden. Raadpleeg bij twijfel

Het kan zijn dat je arts dringend adviseert
niet te gaan r'rjden. Mogelijk geldt dat alleen

altijd je arts of apotheker.

voor de eerste paar weken

