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Natrium GammaHydroxyButyraat 50 mg capsule 
 

Algemeen 

Dit geneesmiddel is receptplichtig. Natriumoxybaat valt onder de Opiumwet. 

Bewaar Natrium GammaHydroxyButyraat 50 mg bij kamertemperatuur (15-25 °C). Houd het medicijn buiten het 

bereik en uit het zicht van kinderen. 

Samenstelling 

Eén capsule Natrium GammaHydroxyButyraat 50 mg bevat 50 mg natriumoxybaat (natriumhydroxybutyraat, 

natriumgammahydroxybutyraat, GHB). 

Toepassing 

Natrium GammaHydroxyButyraat 50 mg wordt voorgeschreven bij een tekort aan groeihormoon. 

Natriumoxybaat bevordert de afgifte van groeihormoon. Dit is niet alleen op jeugdige leeftijd van belang voor de 

lengtegroei, maar ook op latere leeftijd voor behoud van de spiermassa en sterke botten. 
 

Gebruik 

Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 

Tenzij uw arts anders voorschrijft, neem 1 capsule voor de nacht. 

Gebruik geen voedsel bij het innemen. 

Gebruik Natrium GammaHydroxyButyraat 50 mg zo lang als uw arts voorschrijft. Stop in overleg met uw arts, er 

kunnen (zelden) problemen ontstaan bij het stoppen. 

Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen, succinaat semialdehyde dehydrogenase deficiëntie 

(SSADH), ernstige depressie. 

Voorzichtig bij leverfunctiestoornis, een geschiedenis van depressie, drugsmisbruik vanwege een risico op 

misbruik, ademhalingsstoornis vanwege een verhoogd risico op ademhalingsdepressie. 

Interacties 

Valproïnezuur kan de bijwerkingen van natriumoxybaat versterken. Overleg met uw arts om de dosis Natrium 

GammaHydroxyButyraat 50 mg te verlagen. 
 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Gebruik Natrium GammaHydroxyButyraat 50 mg niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding 

geeft. 

Er zijn niet voldoende gegevens om te weten of het veilig gebruikt kan worden. 
 

Bijwerkingen 

Deze bijwerkingen komen voor bij doses van 4,5 tot 9 gram per dag. 

Bij meer dan 10%: duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid. 

Bij 1-10%: slaapstoornissen, anorexie, verwardheid, sufheid, maag/darmstoornissen, evenwichtsstoornissen, 

hoge bloeddruk, hartkloppingen, verlies van urine, gevoelsstoornissen, wazig zien, spiertrekkingen en –trillingen, 

huiduitslag. 

Bij minder dan 1%: o.a. hallucinaties, agitatie, myoklone aanvallen, 'restless legs', psychose, paranoia, 

zelfmoordgedrag en overgevoeligheidsreacties. 

Verder zijn gemeld: toename eetlust, beweginsstoornissen, gedachten aan moord en agressie 

Natriumoxybaat vermindert het reactievermogen. Bedien de eerste 2 weken geen machines en rijd geen auto. 

Daarna is het vanaf 6 uur na inname veilig. 

Als u vermoedt dat u een bijwerking heeft gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw 

apotheker of behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde 

bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 
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