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BIJSLUITER 
 

PROPRANOLOL 1 mg/ml drank 
 
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 vóórdat 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? 
 
Dit geneesmiddel wordt bij kleine kinderen gebruikt bij verschillende aandoeningen 
zoals hoge bloeddruk, bepaalde hartritmestoornissen (verlengd QT-interval), bij 
baby’s die een bepaalde hartafwijking hebben om aanvallen van zuurstoftekort te 
voorkomen, bij migraine en bij een aardbeienvlek (hemangioom, een zwelling die na 
de geboorte ontstaat) op een gevaarlijke plaats. 
 
Propranolol behoort tot de groep bètablokkers en verlaagt de bloeddruk, vertraagt de 
hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Het verwijdt de grote 
bloedvaten en vernauwt kleine bloedvaten in de huid. 
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Wordt de klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan 
contact op met uw arts. 
 
 
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 Propranolol, voor stoffen die hierop 

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

- Als u een zeer lage bloeddruk en/of hartslag heeft. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
- Als u astma heeft of een andere vernauwing van de luchtwegen. Uw klachten 

kunnen verergeren door het gebruik van Propranolol. 
- Als u psoriasis heeft. Uw klachten kunnen verergeren door het gebruik van 

Propranolol. 
- Als u de spierziekte myastenia gravis heeft. Uw klachten kunnen verergeren door 

het gebruik van Propranolol. 
- Als u het syndroom van Sjögren heeft. Uw klachten kunnen verergeren door het 

gebruik van Propranolol. 
- Als u diabetes heeft. Propranolol zorgt ervoor dat u minder snel merkt dat u een 

te laag bloedglucose heeft omdat de waarschuwende signalen zoals trillingen en 
hartkloppingen onderdrukt worden. Andere signalen zoals hongergevoel, zweten 
en wazig zien worden niet onderdrukt, dus let goed op deze signalen. 

- Als u de ziekte van Raynaud heeft. Uw klachten kunnen verergeren door het 
gebruik van Propranolol. 

 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast PROPRANOLOL 1 mg/ml drank nog andere geneesmiddelen of 
heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen. 
 
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen: 
- Andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen. De bloeddruk kan te laag worden. 

Uw arts houdt hiermee rekening. Bij combinatie met de medicijnen verapamil of 
diltiazem kan de hartslag trager en onregelmatiger worden. Uw arts zal de 
hartfunctie dan regelmatig controleren. 

- NSAID’s kunnen de werking van Propranolol bij verhoogde bloeddruk en 
hartfalen verminderen.  

- Luchtwegverwijdende geneesmiddelen zoals salbutamol of terbutaline werken 
minder goed in combinatie met Propranolol. 

- Ritonavir, een middel tegen HIV-infectie, kan de werking van Propranolol 
versterken. 

 
Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker. 
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Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Propranolol kan soms duizeligheid veroorzaken. Houdt u 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 gebruikelijke dosering is sterk afhankelijk van waar u het voor gebruikt. 
De dagdosering wordt zo nodig verdeeld over meerdere toedieningen per dag. 
 
Wijze van innemen: 
Neem PROPRANOLOL 1 mg/ml drank tijdens of net na een maaltijd of met wat 
voedsel in. U vermindert daarmee de kans op maagklachten. 
U kunt de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de door de apotheek 
meegegeven doseerspuit. 
 
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel PROPRANOLOL 1 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. 
 
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. 
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn: 
- vermoeidheid 
- duizeligheid 
- maagdarmklachten zoals misselijkheid, diarree of verstopping 
- hoofdpijn 
- koude handen en voeten 
- droge mond 
- slaapstoornissen 
- droge ogen 
- haaruitval 
- allergische reacties zoals huiduitslag 
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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 moet doen met geneesmiddelen 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 Propranolol. 
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn citroenzuur, 

methylparahydroxybenzoaat, sacharose en gezuiverd water. 
 
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
PROPRANOLOL 1 mg/ml drank is een heldere, kleurloze drank en bevat 1 mg 
Propranolol per ml drank.  
De drank is per 200 ml verpakt 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 oktober 2012. 


