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Naltrexon HCl 1,5 mg tabletten 
 
Algemeen 
Naltrexon HCl 1,5 mg tabletten zijn receptplichtig. 
Bewaar dit geneesmiddel beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén tablet Naltrexon HCl 1,5 mg bevat 1,5 mg naltrexonhydrochloride in een maagsapresistente tablet. 
Als hulpstoffen zijn onder andere toegevoegd riboflavine (vit. B2) en sorbitol. 
 
Toepassing 
Naltrexon HCl 1,5 mg wordt toegepast als ontstekingsremmer bij onder andere fibromyalgie, multiple sclerose 
en de ziekte van Crohn. 
Naltrexon remt de werking van TLR4, waardoor de activiteit van de microglia in het centraal zenuwstelsel 
vermindert. Het kan ook tijdelijk de werking van endorfines en enkefalines tegengaan, waardoor deze daarna 
sterker werken. Uiteindelijk nemen hierdoor de ontstekingen af. 
Door de maagsapresistente vorm werkt de naltrexon midden in de nacht, wanneer het het meeste invloed kan 
uitoefenen op het immuunsysteem. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 1 maal daags 1 tot 3 tabletten. 
Neem de tabletten in voor het slapen gaan. Slik de tabletten met wat water in hun geheel in, niet kauwen. 
Gebruik Naltrexon HCl 1,5 mg zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer 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, gebruik van opiaten. 
Voorzichtig bij een ernstig verminderde leverfunctie, dit is bij doseringen van 25-50 mg een absolute contra-
indicatie. 
 
Interacties 
Toevoegen van naltrexon aan een opiaat (bijv. morfine, oxycodon, fentanyl, tramadol) kan leiden tot acute 
onthoudingsverschijnselen. Bij toevoeging van een opiaat aan naltrexon kan het opiaat al bijwerkingen geven 
zonder pijnstillend effect. Overleg met uw arts als u opiaten gebruikt of gaat gebruiken. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Overleg voor u dit gebruikt met uw arts als u zwanger bent of wilt worden. Naltrexon kan gebruikt worden bij 
borstvoeding. 
Zwangerschapscategorie B3 (Australië). Naltrexon gaat in niet relevante hoeveelheden over in de moedermelk. 
 
Bijwerkingen 
Van bijwerkingen in de aanbevolen doseringen is niets bekend. Bij doses van 25-50 mg/dag zijn onder andere  
bekend: 
Bij meer dan 10%: hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, angst, nervositeit, buikpijn, buikkrampen, 
misselijkheid, braken, gewrichtspijn, spierpijn en gevoelloze plekken. 
1-10%: stemmingsstoornissen, erectiestoornissen, hartkloppingen. 
Minder dan 1%: nachtmerries, tremor, oogproblemen, leverafwijkingen, huidproblemen. 
Zelden: trombocytopenische purpura, rabdomyolyse, zelfmoordgedachten of –pogingen, verhoogde stemming. 
Naltrexon kan uw reactievermogen verminderen. Rij de eerste drie dagen na de start met dit middel geen auto 
en bedien geen machines. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt 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. 


