
BLAUW = ja ( op basis van vermelding 'zeer vaak'/ meer dan 1 op 10 personen) , leeg = nee

Ontwennings-

verschijnsel

Bijwerking 

Champix

Bijwerking 

Zyban

Bijwerking 

Nortrilen

Bijwerking 

Cytisine (1)

NVM PL

Nicotinell

Bijwerking PL

Niquitin

Bijwerking 

orale NVM 

(KG/ZT)

Bloeddrukdaling

Bloeddrukstijging

Concentratieproblemen/ moeheid

Dromen (raar of naar)

Duizeligheid

Gedragsverandering (zie ook stemming)

Gewichtstoename

Hik

Hartkloppingen/

hogere hartslag

Hoesten

Hoofdpijn

Huidreacties (lokaal)

Misselijkheid/ braken

Mond/keel/neus-klachten (ontsteking, 

droge mond, aften, bloedend tandvlees)

Obstipatie

Overmatig transpireren

Prikkelbaar/ onrust 

Rijvaardigheid 

beinvloeding 1 2 2 niet bekend 0 0 0

Slapeloosheid/ slaapstoornissen

Smaakverandering

Spierpijn

Stemmingswisselingen/ depressie/

zelfmoordneigingen

Trek/zin in roken

Trillen

Veranderde eetlust

Veranderde insuline-opname

Veranderde opname 

sommige medicatie

Verhoogde opname 

caffeïne

Wazig zien/ visusproblemen

1. Cytisine op basis van bijsluiter van Asmoken; Ook Tabex, Desmoxan en Nicofrin bevatten 1,5 mg Cytisine per tablet 

LET OP symptomen ALLERGISCHE REACTIE: (kan ook bij NVM, dan meteen arts inschakelen, stop medicatie) zoals

Angio oedeem met bv: opgezwollen aangezicht/ tong/ keel, moeilijk slikken

Moeilijk ademhalen

Netelroos, hevige huiduitslag, bultjes, vaak op meerdere plekken op het lichaam

Idem bij gedeprimeerde stemming/ zelfmoordgedachten

Overdosering nicotine: symptomen o.a. misselijkheid, braken, opwinding, bleekheid, hoofdpijn, trillen, spierzwakte

RIJVAARDIGHEID

Bronnen/ meer informatie:

www.db.cbg-med.nl bijsluiters medicatie www.rijveiligmetmedicijnen.nl

www.farmacotherapeutischkompas.nl informatie nicotinevervangers www.lareb.nl

www.apotheek.nl aanvullende tips en info www.medicijnkosten.nl

NB: Aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend- SineFuma maart 2021

Ontwenningsverschijnselen en bijwerkingen effectieve SMR-hulpmiddelen

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar 

met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen 

uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste 

dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de 

rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig 

te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit 

is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 

tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II 

hebben een licht tot matig negatieve invloed op de 

rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste 

paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de 

eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een 

rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.

Categorie 0

geen invloed op rijvaardigheid

Categorie IICategorie I

http://www.db.cbg-med.nl/
http://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
http://www.lareb.nl/
http://www.apotheek.nl/
http://www.medicijnkosten.nl/

