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Notitie medicatie zonder overleg met SOG te geven 

 
 
PCM  
 

 Koorts en pijn bij griep, verkoudheid.  
 Hoofdpijn, [migraine-aanval], kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn. 
 Lichte tot matige pijn bij artrose van heup of artrose van knie. 
 Volwassenen: 1 tot 2 tabletten (500 tot 1000 mg) per inname, maximaal 4.000 mg  
 per 24 uur. Tussen twee innames moet minimaal 4 uur liggen. 
 Heeft u teveel van dit middel ingenomen? NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET  

UW ARTS IN GEVAL VAN EEN OVERDOSIS, ZELFS ALS U ZICH GOED VOELT. Bij te laat 
behandelen kan namelijk ernstige leverbeschadiging optreden. 

 De symptomen van een paracetamol overdosis zijn misselijkheid, braken en een  
 gebrek aan eetlust. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. 
 Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact  
 op met uw arts. 
 Rapporteer duidelijk de pijnklachten. 
 Gebruik zo nodig de Pascal- D checklist.  
 Rapporteer het tijdstip en het aantal mg. PCM je gegeven hebt. 
 Rapporteer het effect. 
 Bij regelmatig gebruik PCM , overleg arts om op medicatietoedieningslijst te laten  
 noteren als zo nodig. 

 
Microlax 
 

 Microlax bevat onder andere sorbitol. Deze stof bevordert de stoelgang door een 
vochtaantrekkend effect. Dit heeft als gevolg dat de ontlasting minder hard wordt en 
de darmfunctie wordt bevorderd.  

 Microlax kan worden gebruikt indien u last heeft van moeilijke stoelgang, ten gevolge 
van harde ontlasting die zich in het laatste gedeelte van uw dikke darm bevindt, of als 
u uw ontlasting niet kunt ophouden.  

 Na 3 dagen geen ontlasting, mag je microlax gebruiken. Bij regelmatige obstipatie, 
overleg arts. 

 Wanneer mag u Microlax niet gebruiken? U bent allergisch voor een van de stoffen in 
dit geneesmiddel.  

 Als u last heeft van bloedende aambeien, als u last heeft van zwerende ontstekingen 
van de dikke darm (colitis ulcerosa), of wanneer u lijdt aan een ontsteking van de 
endeldarm (proctitis). 
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Bisacodyl 
 

 Bisacodyl is een laxeermiddel. Het stimuleert de darmbeweging en laat de ontlasting 
meer vocht opnemen. Hierdoor wordt de stoelgang makkelijker. 

 Bij verstopping. 

 Tablet: als u 's ochtends op een lege maag een tablet inneemt, merkt u na 5 uur 
resultaat (voelt u aandrang). Neemt u de tablet 's avonds in? Dan merkt u pas na 10 
uur resultaat. 

 Zetpil: werkt binnen 1 uur. 

 Gebruik niet langer dan 3 dagen achter elkaar. Behalve als uw arts anders adviseert. 
Uw darmen wennen anders aan het effect en komen dan niet meer uit zichzelf op 
gang. 

 Werkt het niet voldoende binnen 3 dagen? Raadpleeg dan uw arts. 

 Bijwerkingen: buikpijn, buikkramp of diarree. Dit hoort erbij en trekt vanzelf weg. 

 Langdurig gebruik kan ernstige diarree geven. Heeft u enkele dagen waterige diarree, 
bent u misselijk en voelt u zich zwak? Raadpleeg dan uw arts. 
 

 
O.R.S. 
 

 ORS is een mengsel van zouten en druivensuiker, bedoeld om op te lossen in water. 
Om uitdroging te voorkomen bij waterdunne diarree en braken.  

 Los het hele zakje poeder of de bruistablet op in water. Let erop dat u hiervoor de 
juiste hoeveelheid water gebruikt. 

 Zie bijsluiter. 
 
Biotene oral balance 
 

 Te gebruiken bij `n droge mond. Speekselvervanger. 

 Gebruik, zie bijsluiter. 
 
 

Bij twijfel, altijd overleg verpleegkundige of arts. 
 
Els Oomen  
 

 

 

 


