
PRIMIDON CAPSULES  NIET-GEREGISTREERDE-INDICATIE: ESSENTIELE TREMOR 

Capsules met een lage sterkte primidon  
 

 
 

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. 
 

Inhoudsopgave 
1. Samenstelling  

2. Toepassing  
3. Werking  

4. Gebruik dit medicijn NIET (als) 
5. Overleg voor gebruik met de arts (als) 

6. Let op: 

7. Mogelijke bijwerkingen  

8. Gebruiksaanwijzing  
9. Gebruikelijke dosering  

10. Bent u zwanger of heeft u kinderwens? 
11. Geeft u borstvoeding? 

12. Gebruikt u andere medicijnen? 

 

1. Samenstelling 
Deze capsules zijn speciaal voor u gemaakt. Ze bevatten het volgende werkzame bestanddeel: 
 Primidon. De sterkte ligt tussen de 10 en 62,5 mg. Kijk op het etiket van de apotheek voor de 

sterkte van uw capsules. 

De gebruikte hulpstoffen zijn bij uw apotheek bekend. Indien u hier vragen over heeft: vraag uw 

apotheek hiernaar. 

2. Toepassing 
Primidon wordt van oudsher gebruikt bij epilepsie (toevallen).  
Het wordt soms gebruikt bij essentiële tremor. Hierbij heeft men last van trillen en beven, zonder dat 

hier een duidelijke oorzaak voor te vinden is. Het trillen is vooral in de handen te zien, maar het kan ook 
optreden in het gezicht, aan de nek, de stem of de benen.  

 

Als primidon voor essentiële tremor wordt gebruikt, begint de arts meestal met een dosering van 10 mg 
of 25 mg en bouwt dit langzaam op tot 3 keer per dag 125 of 250 mg.  

Deze capsules worden gebruikt om de dosering op te bouwen. Er bestaan namelijk  officiële tabletten 
van 250 mg. Deze kunt u ook doormidden breken in twee helften van 125 mg.  

3. Werking 
Primidon beïnvloedt in de hersenen de signalen die via de zenuwen lopen. Bij epilepsie vermindert 

primidon hierdoor aanvallen van spiertrekkingen en bewusteloosheid.  

De oorzaak van essentiële tremor ligt waarschijnlijk in een onbedoelde stimulatie van zenuwen die de 
spieren aansturen. Primidon werkt misschien bij essentiële tremor omdat het zenuwsignalen beïnvloedt.  

Hoe de werking precies tot stand komt is niet bekend. 
Men vermoedt dat het bij de helft van de mensen met essentiële tremor de klachten vermindert. Het 

effect is echter nog niet uitvoerig onderzocht. 

4. Gebruik dit medicijn NIET: 
 als u op een eerder gebruik van primidon, of van een medicijn van de barbituraat-groep, 

overgevoelig reageerde, zoals met jeuk, galbulten of eczeem.  
 als u weet dat u een stoornis heeft in de porfyrine-stofwisseling (een aangeboren 

stofwisselingsziekte). Gebruik van dit medicijn kan een aanval uitlokken. 

 bij kinderen met hyperactiviteit, zoals ADHD. 

5. Overleg voor gebruik met de arts 
 als u vaak benauwd bent, bijvoorbeeld door COPD. Primidon kan dit verergeren.  
 als u last heeft van psychoses, hallucinaties of wanen. Primidon kan soms een psychose 

uitlokken. 

 als uw lever niet goed werkt: misschien moet uw arts de dosering aanpassen. 



6. Let op  
Autorijden 
Dit medicijn maakt suf, traag en kan zorgen dat u wazig ziet of duizelig bent. Het beïnvloedt zo de 

rijvaardigheid.  

Neem daarom geen deel aan het verkeer.  
Als u dit medicijn gedurende een jaar in dezelfde dosis hebt gebruikt, bent u er vaak voldoende aan 

gewend. Als u op dat moment geen last meer heeft van deze bijwerking, mag weer autorijden.  
 

Riskante activiteiten 
Kijk ook uit bij riskante activiteiten, zoals fietsen of wandelen in het verkeer, spelen op straat, het bedienen van 
machines of het werken op hoogte. 

 

Alcohol 
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink 

het liever niet. 

7. Mogelijke bijwerkingen 
Onderstaande bijwerkingen komen vooral voor aan het begin van de behandeling als u de dosering nog 
opbouwt. Neem contact op met uw arts als u veel last van de bijwerkingen heeft of als u andere 

hinderlijke bijwerkingen ervaart. De hier genoemde bijwerkingen zijn afkomstig van informatie over de 
tabletten van 250 mg. Mogelijk komen deze bijwerkingen bij de capsules met lage sterkte minder vaak 

voor. 

De belangrijkste bijwerkingen zijn: 
 

Regelmatig (bij meer dan 3  op de 10 mensen) 
Deze bijwerkingen komen vooral voor aan het begin: na een aantal weken heeft u hier minder last van. 

 Sufheid, vermoeidheid, traagheid en lusteloosheid.  

 (Draai)duizeligheid 

 Hoofdpijn 

 Problemen met zien, zoals dubbel of wazig zien.  

 Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust. 

 Minder spiercontrole, waardoor u bijvoorbeeld onzeker gaat lopen. 

 

Zelden (minder dan 1 op de 10 mensen) 
 Na gebruik gedurende verschillende jaren: bot- en gewrichtsproblemen van handen, voeten, 

nek en schouders. De botten kunnen broos worden en makkelijker breken en er kunnen vergroeiingen 

ontstaan in de handen.  
 Gedrags- of stemmingsveranderingen. Vooral bij jonge kinderen en bij ouderen.  

Bij kinderen: hyperactiviteit, prikkelbaarheid en slaapproblemen.  

Bij ouderen :verwardheid en onrust.  
Bij mensen met aanleg voor psychoses: wanen en hallucinaties.  

 

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen) 
 Benauwdheid, vooral bij mensen met COPD of andere longziekten. Neem contact op met uw arts, 

als u hier last van heeft.  

 Ernstige bloedarmoede. Raadpleeg uw arts als u erg bleek bent en zeer vermoeid zonder 

duidelijke reden.  
 Depressieve gedachten en vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in 

agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact op met uw arts als u 

veranderingen in gedrag of stemming merkt. 

 Huidafwijkingen. Neem contact op met uw arts bij huiduitslag en blaren. 

 Systemische lupus erytematodes (SLE), een aandoening van het afweersysteem. Dit is te 

merken aan moeheid, gebrek aan energie, koorts en gewichtsverlies. 
 Allergie voor primidon. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Neem contact op met uw 

arts.  

Een heel enkele keer is de allergie zeer ernstig met koorts, een ontstoken huid met blaren en ernstige 
verwardheid. Of met zwellingen van gezicht, keel en mond. Of met benauwdheid. Neem bij deze 

verschijnselen meteen contact op met uw arts. 
 

Van dit medicijn is de informatie over bijwerkingen beperkt, vooral bij het gebruik tegen essentiële 

tremor. Geef daarom altijd aan uw arts of apotheker door als bij u een bijwerking optreedt.  



7. Gebruiksaanwijzing 
Hoe? 
Neem de capsule in met een half glas water.  

Door de capsule met wat voedsel in te nemen, heeft u minder snel last van uw maag. 

Als u hem vlak voor u gaat slapen inneemt, heeft u minder last van de bijwerkingen, zoals sufheid en 
duizeligheid. 

 
Bewaren 

Kijk voor de uiterste gebruiksdatum op de verpakking of op het etiket van de apotheek. 
Bewaar dit medicijn op een plaats waar kinderen er niet bij kunnen. Waarschuw meteen een arts als u 

denkt dat iemand per ongeluk een of meer capsules heeft ingenomen. 

8. Gebruikelijke dosering 
Volwassenen,  bij essentiële tremor 

Er zijn meerdere opbouwschema’s.  
Gebruikelijk is de eerste 3 tot 7 dagen: 3 keer per dag een capsule van 10 mg óf voor de nacht een 

capsule van 25 mg. Daarna elke 3 tot 7 dagen een hogere dosering. Bijvoorbeeld: voor de nacht een 
capsule van 62,5 mg, dan 2 keer per dag een capsule van 62,5 mg. Vervolgens kunt u overstappen op de, 

sterkere, tabletten.  

 
Te veel? 

Heeft u per ongeluk meer capsules ingenomen dan de bedoeling was? Neem contact op met de arts. 

Zeker als u last krijgt van controleverlies over de spieren, benauwdheid of een verminderd bewustzijn. 
 

Vergeten? 
Bent u vergeten de capsule in te nemen? Neem hem dan alsnog, maar neem geen dubbele dosis.  

Als u dit middel één keer per dag gebruikt: wacht in elk geval acht uur voor u de volgende dosis neemt. 
Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: wacht in elk geval vier uur voor u de volgende dosis neemt.  

Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: wacht in elk geval twee uur voor u de volgende dosis neemt.  

Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt of zich ongerust maakt.   
 

Stoppen? 
Heeft  u dit medicijn al enkele weken gebruikt? Stop dan niet in één keer, maar bouw langzaam af. 

Anders heeft u kans op ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.  

9. Bent u zwanger of heeft u kinderwens? 
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Primidon vergroot de kans op 

aangeboren afwijkingen. Overleg hierover met uw arts of apotheker. 

10. Geeft u borstvoeding? 
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Primidon komt in de 
moedermelk en kan dan bijwerkingen bij het kind geven. 

11. Gebruikt u nog andere medicijnen? 
Medicijnen hebben een merknaam en een stofnaam. De stofnaam vindt u in de bijsluiter onder de rubriek 

'samenstelling'. 
Primidon kan van veel medicijnen de werking verminderen omdat het de afbraak van deze medicijnen 

versnelt.  

- Neem contact op met uw arts of apotheker als u een medicijn gebruikt of gaat gebruiken waarvan in 
de samenstelling één van de volgende stofnamen voorkomt:  

alprazolam, amitriptyline, aripiprazol, atazanavir, atorvastatine, betamethason (niet de zalf, alleen de 
tabletten, capsules of injecties), boceprevir, broomperidol, budesonide, ciclosporine, clozapine, 

cortison, darunavir, dexamethason, disopyramide, doxycycline, efavirenz, etravir, fludrocortison, 
fosamprenavir, gefitinib, haloperidol, hydrocortison (niet de zalf, alleen de capsules, tabletten of 

injecties), imatinib, imipramine, indinavir, irinotecan, ivabradine, kinidine, lapatinib, lopinavir, 

maraviroc, methadon, methylprednisolon, midazolam, mirtazapine, nevirapine, nortriptyline, 
pazopanib, prednisolon, quetiapine, rilpivirine, risperidon, ritonavir, saquinavir, sertindol, simvastatine, 

sirolimus, tacrolimus, temsirolimus, theophylline, tiaprevir, tipranavir, topiramaat, triamcinolon (niet 
de zalf, alleen de tabletten of injecties), ulispristal, zonisamide. 

- Neem contact op met de trombosedienst als u acenocoumarol of fenprocoumon gebruikt. Dit zijn 

medicijnen tegen trombose. 



- Overleg met uw arts als u een anticonceptiemethode met hormonen gebruikt: Dus de 

anticonceptiepil, maar ook andere toedieningsvormen, zoals de vaginale ring, de pleister, het 
implantatiestaafje, de prikpil of het spiraaltje met anticonceptiehormonen. Primidon vermindert de 

betrouwbaarheid van deze anticonceptiemiddelen. De meeste zijn daarom niet geschikt. Uw arts kan 
vaak wel een zwaardere pil voorschrijven.  

Als u met een zware pil toch doorbraakbloedingen krijgt, gebruik dan condooms bij de 

geslachtsgemeenschap. U kunt ook met uw arts overleggen of u een koperspiraaltje kunt gebruiken.  
- Primidon kan de sufheid en slaperigheid versterken van andere medicijnen. Deze medicijnen zijn 

te herkennen aan een waarschuwing op het etiket dat ze de rijvaardigheid of het reactievermogen 
verminderen. 
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