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Metoprolol retard tablet 200 mg

Werking
■ Het werkzame middel

Het werkzame middel in dit medicijn is metoprolol. In
elke tablet zit 200 mg metoprolol(-tartraat).

■ Waar het medicijn voor is
Verschillende hartklachten namelijk:
• pijn op de borst doordat het hart te weinig zuurstof

krijgt (angina pectoris)
• hoge bloeddruk
• hartritme-stoornissen
• minder goed pompen van het hart (hartfalen)
• na een hartaanval. Om een nieuwe hartaanval of

hartritme-stoornis te voorkomen.

Verder wordt het gebruikt om migraine-aanvallen te
voorkomen.

■ Hoe dit medicijn werkt
Dit middel verlaagt en regelt de hartslag. Ook verlaagt
het de bloeddruk. Hierdoor gebruikt het hart minder
zuurstof.
Het vermindert verder het aantal migraine-aanvallen.

■ Wanneer het begint te werken
De werking begint binnen 3 tot 4 uur.

Na 2 tot 4 weken is te meten hoeveel de bloeddruk is
gedaald.

Bijwerkingen
Hier staan de meest voorkomende of belangrijke
bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor
te komen.

Vooral bij het overeind komen kunt u zich duizelig
voelen. Langzamer opstaan kan helpen om duizelig
worden te voorkomen.

Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
• koude handen of voeten
• snel moe of benauwd zijn bij inspanning
• hartkloppingen

• hoofdpijn
• buikpijn, misselijk zijn
• diarree, verstopping
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies
aan de apotheker of arts.

Door gebruik van dit medicijn kan de hartslag
langzamer zijn. Overleg dan met de arts. De arts kan de
dosering zo nodig verlagen.

Seksuele problemen (impotent zijn) kunnen
voorkomen. Bespreek dit dan bij een volgend bezoek
met de arts.

De volgende bijwerkingen komen vooral voor na lang
gebruik:
• licht gevoel in het hoofd
• slaap-problemen
• vreemd dromen of nachtmerries.
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies
aan de apotheker of arts.

Ook het zien of horen van dingen die er niet zijn komt
voor na lang gebruik. Waarschuw dan meteen de arts.

Zelden kan somber zijn voorkomen. Overleg dan met
de arts.

Krijgt u dit middel bij hartfalen? Dan kan het
vasthouden van vocht voorkomen. Dit is te merken aan
bijvoorbeeld dikke enkels of een benauwd gevoel. De
arts probeert dit te voorkomen door de dosis langzaam
te verhogen. Krijgt u toch klachten waarschuw dan de
arts.

Vindt u resten van de tablet in de ontlasting? Dit kan
geen kwaad. Het werkzame middel zit er dan namelijk
niet meer in.

Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan
met uw apotheker of arts.

Voor u dit medicijn gaat gebruiken
■ Gebruik met uw andere medicijnen

De apotheek controleert of u uw medicijnen samen
kunt gebruiken. Breng uw arts en apotheek daarom
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altijd op de hoogte van alle middelen die u gebruikt. Dit
geldt ook voor:
• medicijnen zonder recept van de apotheek, drogist of

supermarkt
• middelen zoals vitamines, kruidenmiddelen of

homeopathie.

Belangrijke wisselwerkingen van dit medicijn
Hieronder staan de belangrijke wisselwerkingen van dit
medicijn. Heeft u vragen hierover? Overleg dan met de
apotheker of arts.

Bij gebruik samen met onderstaande middelen kan een
te lage bloedsuikerspiegel (hypo) te laat opgemerkt
worden. Let daarom extra op de verschijnselen van een
hypo:
• bepaalde middelen bij diabetes (suikerziekte)

Gebruik dit middel niet samen met onderstaande
middelen:
• een kuur om allergie te behandelen
• een middel dat als noodmedicatie wordt gebruikt bij

een ernstige overgevoeligheids-reactie (adrenaline)
Overleg hierover met de arts of apotheker.

Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen
worden gebruikt, maar de arts kan de dosering
aanpassen:
• een middel bij schimmelinfecties (terbinafine). Dit

geldt NIET voor middelen voor op de huid.
• een middel bij hiv-infectie (ritonavir)
• middelen bij een afwijkend hartritme (namelijk

kinidine en propafenon)
• middelen bij depressie (bupropion, fluoxetine en

paroxetine)
• een middel bij kanker of bij te veel calcium in het

bloed (cinacalcet)
• een middel bij stoppen met roken (bupropion)
• een middel bij blaasproblemen (mirabegron)
Overleg zo nodig met de arts of apotheker.

Overleg met de arts of apotheker bij gebruik
met sommige pijnstillers (de zogenaamde
ontstekingsremmende pijnstillers). De
bloeddrukverlagende werking van dit medicijn kan
hierdoor namelijk verminderen. Dit geldt ook voor
ontstekingsremmende pijnstillers die zonder recept te
koop zijn (zoals naproxen of ibuprofen).

Bepaalde andere hart-vaatmiddelen (namelijk
verapamil en diltiazem) kunnen de werking van dit
middel versterken. De arts zal meestal de werking van
het hart controleren.

■ Gebruik bij uw andere ziekten of klachten
Niet gebruiken bij
Een aangeboren ziekte met een te snelle hartslag
(Wolff-Parkinson-White-syndroom), behalve als de
cardioloog dit middel voorschrijft.

Let op bij
• astma of COPD (chronische longziekte)
• een te langzame hartslag
• een huidziekte met een te snel schilferende huid

(psoriasis)
• sommige spierziekten met erge spierzwakte of

verlamming (bijvoorbeeld myasthenia gravis)
• aanvallen van slechte doorbloeding van vingers en

tenen. Bijvoorbeeld door kou of emoties (fenomeen
van Raynaud)

• een ziekte met droge ogen, mond en slijmvliezen
(syndroom van Sjögren)

Overleg met de apotheker of arts als de klachten erger
worden.

■ Gebruik bij zwangerschap
Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg
dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Na de bevalling controleert de arts of de baby last heeft
van:
• suf zijn
• ademhalingsproblemen
• te weinig glucose in het bloed
• een te langzame hartslag
• een lage bloeddruk.

■ Gebruik bij borstvoeding
U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft.
Maar gebruik het alleen na overleg met de arts of
apotheker.

Het gebruik van dit medicijn
Op een vast moment innemen met een half glas water.
De tablet niet kauwen of fijn maken.

Gebruik dit medicijn elke dag. Alleen dan werkt dit
middel goed. Heeft u problemen met het gebruik van
dit medicijn? Vraag advies aan uw apotheker.

■ Gebruikelijke doseringen
Volwassenen: 1 keer per dag 1 tablet. Bij pijn op de
borst kan de arts de dosering verhogen tot 2 tabletten
per dag.

■ Hoe lang gebruiken
Bij hartklachten
Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal
jarenlang. Dit is nodig om de kans op (latere)
problemen met hart- en bloedvaten te verminderen.
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■ Bij een vergeten dosering
Is de normale tijd minder dan 4 uur geleden? Neem de
vergeten dosering alsnog in. Is het langer dan 4 uur
geleden? Sla dan de vergeten dosering over.

■ Stoppen met het gebruik
Bij plotseling stoppen na lang gebruik kunnen klachten
ontstaan zoals: zweten, trillen, pijn op de borst en hele
hoge bloeddruk. Stop daarom nooit zonder overleg
met de arts. Meestal verlaagt de arts de dosering
langzaam in 1 tot 2 weken.

Andere adviezen
Gezond leven is belangrijk bij hart- en vaatziekten. Het
is daarom onderdeel van een goede behandeling. Wilt
u hier meer over weten? Vraag dan de apotheek of arts
om advies.

Kenmerken van dit medicijn
tabletten

Bij vragen, of voor meer informatie
Overleg met de apotheker of arts bij vragen over het
gebruik van dit medicijn.

Uw ervaring met medicijnen is waardevol voor
anderen. Het kan helpen informatie over medicijnen te
verbeteren. Meld ervaringen met bijwerkingen daarom
op: www.mijnbijwerking.nl. Meld andere ervaringen op:
www.meldpuntmedicijnen.nl.

Wilt u meer weten over uw ziekte? Of er over praten
met anderen? Uw apotheker of arts kan informatie
geven over patiënten-organisaties. Of kijk op de
website van de Patiëntenfederatie Nederland:
www.patientenfederatie.nl.

Over deze medicijn-informatie
Deze medicijn-informatie is een selectie uit wat bekend is over dit
medicijn. Het bevat dus niet alle mogelijke waarschuwingen en
bijwerkingen. Overleg bij vragen met uw apotheker of arts.
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