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Dit medicijn kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. Wettelijk bent u aansprakelijk als u onder invloed
bent van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. U kunt dit vergelijken met alcoholgebruik in
het verkeer. Of u mag autorijden, is niet alleen afhankelijk van het medicijn maar ook van uw
ziekte. Bij sommige ziektes mag u niet autorijden. Overleg met uw dokter of u met uw ziekte mag
autorijden.
Het advies voor dit medicijn:
Dit medicijn vermindert uw reactietijd en maakt u onhandig. Bijvoorbeeld tijdens sturen, schakelen
en remmen. Dit komt door de bijwerkingen, zoals sufheid, verminderde coördinatie, spierzwakte,
slaperigheid, trager denken en wazig zien.
De invloed van dit medicijn op uw rijvaardigheid is groter dan na het drinken van twee
standaardglazen alcoholische drank. Twee glazen alcoholische drank veroorzaken een hoeveelheid
alcohol in het bloed groter dan 0.5 promille (‰). Bij meer dan 0.5 ‰ mag u volgens de wet niet
meer autorijden.
•

•

Gebruikt het medicijn elke dag en altijd? Ga NIET autorijden als u dit medicijn gebruikt.
Overleg met uw dokter als u absoluut moet autorijden. Soms bestaat er een ander medicijn dat
uw rijvaardigheid minder sterk beïnvloedt en waarmee u wel kunt rijden.
Gebruikt u het medicijn eenmalig? Rijd pas weer auto vanaf drie dagen (72 uur) na de
laatste inname. Op dat moment heeft dit medicijn meestal geen invloed meer op de
rijvaardigheid. Iedereen reageert echter anders.

Tips voor als u besluit te gaan autorijden:
•
Denkt u dat u kunt autorijden? Vraag dan iemand om de eerste paar keer naast u te zitten en
uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt.
Deze persoon kan dan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert of geïrriteerd reageert
op normaal gedrag van medeweggebruikers.
•
Rijd niet als u onscherp ziet.
•
Rijd niet als u slaperig, nerveus, angstig of duizelig bent, moeite heeft u te concentreren of
wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
•
Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit
medicijn in belangrijke mate.
•
Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
•
Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.
•
Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Kijk voor meer informatie ook op www.rijveiligmetmedicijnen.nl
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