
OMEPRAZOL DRANK SYRSPEND 

Drank met 2 mg omeprazol per ml  
 

INFORMATIE OVER UW GENEESMIDDEL 
Lees onderstaande informatie goed door voor u het middel gaat gebruiken. 
Indien u iets niet duidelijk is, vraag dan de apotheek om uitleg. 
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1. Samenstelling 
Deze drank is speciaal voor u in de apotheek gemaakt. Het bevat per ml drank het volgende werkzame 
bestanddeel: 

 2 mg omeprazol  

Wilt u precies weten welke hulpstoffen en conserveermiddelen er voor u zijn gebruikt? Vraag de 

apotheek hiernaar. 

2. Toepassing 
Deze drank wordt gebruikt bij mensen met een maag- of darmzweer of die hier een grote kans op 
hebben, bijvoorbeeld door medicijngebruik.  

De drank is bedoeld voor kinderen of voor volwassenen die geen tabletten of capsules kunnen slikken. 

3. Werking 
Omeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het slijmvlies 
van maag of darmen genezen.  

4. Gebruik dit middel NIET: 
 als u overgevoelig bent voor omeprazol. Dat merkt u aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Kreeg u al 

eerder deze verschijnselen door omeprazol, raadpleeg dan eerst uw arts. 

5. Mogelijke bijwerkingen 
De meeste mensen verdragen dit middel goed. Bijwerkingen komen soms voor bij daarvoor gevoelige 

personen. Neem contact op met uw arts als u wel veel last van de bijwerkingen ondervindt of als u 

andere hinderlijke bijwerkingen ervaart. 
  

Zelden: 
 Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree, winderigheid of verstopping. Deze klachten gaan 

meestal vanzelf weer over. Blijft u na enkele weken klachten houden, raadpleeg dan uw arts.  

 Hoofdpijn. Dit trekt meestal vanzelf weer weg als uw lichaam hieraan gewend is. Blijft u deze 

klachten houden, raadpleeg dan uw arts. 

  
Zeer zelden: 
 Duizeligheid, slaperigheid of slapeloosheid. 

 Kriebelingen, jeuk of tintelingen van de huid. 

 Dikke enkels door vasthouden van vocht. 

 Bij kinderen: benauwdheid met koorts, meer kans op een maagdarminfectie. 

 Huiduitslag en galbulten, de oorzaak kan allergie zijn, maar dat hoeft niet.  

 Overgevoeligheid voor dit medicijn, ook te merken aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Raadpleeg in 

dat geval uw arts. In zeldzame gevallen ontstaat een gezwollen gezicht, koorts of een ernstige 
huidafwijking met blaren. Stop dan het gebruik en waarschuw direct een arts.  

 Verder komen uiterst zelden voor: verstoorde smaak, droge mond, ontstoken mondslijmvlies, 

verwardheid, onrust, depressieve gevoelens, hallucinaties, spier- of gewrichtspijn, wazig zien, 
overmatig zweten, haaruitval, overgevoeligheid van de huid voor zonlicht. 

 



Na gebruik gedurende meerdere weken, zeer zelden:  
 Bij mannen: borstvorming en impotentie.  

 Meer kans op botbreuken of breuken in de ruggenwervels, na gebruik gedurende meerdere maanden. 

 Ontsteking van de nieren of van de lever, en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in 

bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts 
en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen. 

6. Gebruiksaanwijzing 
Voor elk gebruik de drank krachtig omschudden, gedurende 10 seconden.  

Meet daarna de voorgeschreven hoeveelheid nauwkeurig af met de bijgeleverde doseerspuit.  
 

Bewaren. Deze drank is slechts beperkt houdbaar. Kijk voor de uiterste gebruiksdatum op het etiket.  

Bewaar de fles in de koelkast, maar NIET in het vriesvak.  
Bewaar op een plaats waar kinderen er niet bij kunnen komen. Neem bij een vermoeden van vergiftiging 

meteen contact op met een arts. 

7. Gebruikelijke dosering 
Volwassenen: 1 tot 2 keer per dag 5 tot 10 ml. In sommige gevallen kan een hogere dosering nodig 
zijn.  

Kinderen van 1 jaar of ouder: De dosering wordt uitgerekend aan de hand van het gewicht van het 

kind. Gebruikelijk is per dag 0,75 tot 1,5 ml drank per kilo lichaamsgewicht in 1 of 2 keer.  
Voor een kind van 20 kilo komt dat neer op 1 keer per dag 15 tot 30 ml drank of 2 keer per dag 7,5 tot 

15 ml drank. Niet meer dan 40 ml per dag. 
Baby’s jonger dan 1 jaar: De dosering wordt uitgerekend aan de hand van het gewicht van het kind. 

Gebruikelijk is 1 keer per dag 0,5 ml drank per kilo lichaamsgewicht.  
Voor een baby van 6 kilo komt dat neer op 1 keer per dag 3 ml drank. Bij onvoldoende effect kan de arts 

de dosering langzaam verhogen tot maximaal 2 keer per dag 0,75 ml per kilo lichaamsgewicht per dag.  

 
Vergeten? Bent u vergeten het medicijn te gebruiken? Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk, 

tenzij het binnen een paar uur al tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de dosis over. Neem die 
volgende dosis eventueel wat eerder.  

 

Te veel? Heeft u per ongeluk meer van de drank genomen dan de bedoeling was? Neem dan contact op 
met de arts of apotheek. 

8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens? 
Dit middel kunt u veilig gebruiken als u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het wordt al 

jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. 

9. Geeft u borstvoeding? 
Dit middel kan in bepaalde gevallen worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft.   
Het middel komt slechts in zeer kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht. Overleg met uw arts. 

10. Gebruikt u andere geneesmiddelen? 
Omeprazol vermindert of versterkt de werking van veel medicijnen. Ook omeprazol zelf kan minder goed 

werken. Overleg met uw arts of apotheker als u een van de volgende medicijnen gebruikt:  

 De antischimmelmiddelen itraconazol, ketoconazol en posaconazol. 

 Het antibioticum cefuroxim.  

 De medicijnen tegen kanker dasatinib, enzalutamide, erlotinib, gefitinib, lapatinib of pazopanib. 

 Het medicijn tegen epilepsie of zenuwpijn fenytoïne: omeprazol kan de bijwerkingen van fenytoïne 

versterken.  
 De medicijnen tegen hiv en aids atazanavir, indinavir, nelfinavir, rilpivirine of tipranavir.  

 Het medicijn tegen psychoses clozapine.  

 De medicijnen tegen trombose clopidogrel, acenocoumarol of fenprocoumon.  

 De morning-after-pil met ulipristal (Ellaone). 
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