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BIJSLUITER 
 

FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem 
 
Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en 
daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. 
 
Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er 
staat belangrijke informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u 

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde 
klachten als u. 

- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u 
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker. 

 
Inhoud van deze bijsluiter: 
 
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie 
 
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
 
Fenobarbital wordt gebruikt bij veel verschillende vormen van epilepsie. Fenobarbital 
beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Het remt en 
voorkomt stuipen en aanvallen. 
 
 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra 

voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken? 
- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Fenobarbital, voor een stof die hierop 

lijkt (barbituraat) of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. 

- Als u porfyrie (een stofwisselingsziekte) heeft. 
- Als u ernstige ademhalingsmoeilijkheden heeft. 
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- Als u ‘overbeweeglijk’ bent. 
- Als u een sonde van PVC (bijv. maagsonde) gebruikt. De drank kan wel gebruikt 

worden bij een pur- of siliconrubber sonde. 
 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
- Als u een sterk verminderde werking van de lever, nieren of longen heeft. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem nog andere 
geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan uw arts of 
apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen. 
 
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen: 
- Andere geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen. Combinatie met 

Fenobarbital versterkt het effect op het reactievermogen. 
- Antistollingsmiddelen (acenocoumarol en fenprocoumon), atorvastatine, bepaalde 

antipsychotica (aripiprazol, clozapine, haloperidol, quetiapine en risperidon) 
bepaalde geneesmiddelen tegen kanker, bepaalde anti HIV geneesmiddelen, 
bètablokkers (zoals metoprolol, sotalol en propranolol), ciclosporine, 
corticosteroïden (zoals prednisolon en dexamethason), doxycycline, furosemide, 
griseofulvine, kinidine, lamotrigine, methadon, midazolam, nifedipine, pethidine, 
simvastatine, tacrolimus, theofylline, topiramaat en verapamil. Fenobarbital kan 
de werking van deze geneesmiddelen verminderen. 

- Producten die Sint Janskruid bevatten, omdat ze de werking van Fenobarbital 
kunnen verminderen. 

- Valproïnezuur. Dit geneesmiddel kan de effecten van Fenobarbital versterken. 
- Etoposide, teniposide, methotrexaat. Deze geneesmiddelen en Fenobarbital 

beïnvloeden elkaars werking. 
Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker. 
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
De werking van dit geneesmiddel wordt niet beïnvloed door eten of drinken. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
FENOBARBITAL 4 mg/ml drank kan het reactievermogen beïnvloeden. Houd 
hiermee rekening bij deelname aan het verkeer en bij sport en spel. 
 
 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
De dosering wordt individueel vastgesteld door uw arts. 
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De gebruikelijke dosering is: 
 
pasgeborenen: de eerste en tweede week: 2-4 mg (= 0,5-1 ml drank) per kg 
lichaamsgewicht per dag. Vanaf de derde week 5 mg (= 1,25 ml drank) per kg 
lichaamsgewicht per dag. De dagdosering wordt gegeven in 1 of 2 toedieningen per 
dag.  
 
Kinderen van 1 maand - 2 jaar: 7-10 mg (= 1,75-2,5 ml drank) per kg 
lichaamsgewicht per dag. De dagdosering wordt gegeven in 1 of 2 toedieningen per 
dag. 
 
Kinderen van  2-10 jaar: 3-7 mg (= 0,75-1,75 ml drank) per kg lichaamsgewicht per 
dag. De dagdosering wordt gegeven in 1 of 2 toedieningen per dag. 
 
Kinderen ouder dan 10 jaar: 2-3 mg (= 0,5-0,75 ml drank) per kg lichaamsgewicht per 
dag. De dagdosering wordt gegeven in 1 of 2 toedieningen per dag. 
 
Wijze van innemen: 
U kunt de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de door de apotheek 
meegegeven doseerspuit. 
 
U mag dit geneesmiddel niet mengen met water. Acetem is een olieachtige stof en dit 
mengt niet goed met water.  
Was de doseerspuit na gebruik dan ook niet af met water, maar reinig het eenmaal 
per week met warm sop. Laat het daarna goed drogen voordat u het weer gebruikt. 
 
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel FENOBARBITAL 4 mg/ml drank heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken? 
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te 
doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 
over en ga verder met uw normale doseringsschema 
 
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel. 
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de 
arts heeft aangegeven. 
Wanneer de behandeling met FENOBARBITAL 4 mg/ml drank voortijdig wordt 
gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren of 
ontwenningsverschijnselen ontstaan. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. 
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- slaperigheid, sufheid (vooral tijdens de eerste weken van het gebruik)  
- traagheid, lusteloosheid 
- hoofdpijn en duizeligheid 
- dubbelzien, spontane oogbewegingen 
- maag-darmklachten, zoals buikpijn, verstopping of diarree 
- onzeker lopen door coördinatiestoornissen 
- gedrags- of stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid, agressie, 

slaapproblemen en hyperactiviteit  
- bloedafwijkingen 
- allergie met huiduitslag, galbulten en jeuk. Ernstige allergie met zwelling van 

gezicht, mond en keel.  
 

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.  
 
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.  
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen. 
 
Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze 
niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die 
u niet meer gebruikt.  
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie. 
 
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel? 
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Fenobarbital. 
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn sacharine, acetem en pepermuntolie. 
 
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem is een heldere, lichtgele drank. De 
drank bevat 4 mg Fenobarbital per ml.  
De drank is verpakt per 100 ml in een bruine flacon met schroefdop. 
 
Fabrikant: 
GMP Apotheek De Magistrale Bereider 
A. van Leeuwenhoekstraat 16 
3261 LT Oud-Beijerland 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw 
apotheek. 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012. 


