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Aandachtspunten 
bij gebruik van 
linezolid

DIENST NEUROLOGIE / PSYCHOLOGIE

MEER INFO? 

Het is mogelijk dat je na het lezen 
van deze folder of de bijsluiter nog 

vragen hebt.

Aarzel dan niet om je arts of de 
verpleegkundigen aan te spreken.

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de 
grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt 
de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen 
of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn 
medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Wat je best nog weet ...
 ↗ Linezolid kan soms je bloedsamenstelling 

veranderen en daardoor de bloedstolling 
beïnvloeden. Als je een heelkundige ingreep 
moet ondergaan (vb. trekken van een tand), 
vertel dan altijd aan de behandelend arts of 
tandarts dat je linezolid inneemt.

 ↗ Bewaar linezolid buiten het zicht en bereik van 
kinderen. Bewaar de tabletten op een droge 
plaats bij kamertemperatuur.

 ↗ Linezolid kan je niet aankopen in je gewone 
apotheek. Je moet hiervoor naar de apotheek 
van het ziekenhuis.
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BESTE PATIËNT,

Je arts schreef je linezolid (Zyvoxid®) tabletten 
voor. Lees zeker deze folder voordat je met 
linezolid start: hij bevat zeer belangrijke en 
nuttige informatie! Om volledig te herstellen 
is het uiterst belangrijk dat je trouw je 
medicatieschema volgt. Raadpleeg ook de 
bijsluiter die je bij de linezolid tabletten vindt!

Neem linezolid in zoals je arts het 
je voorschreef.
Linezolid is een antibioticum dat opgestart wordt 
in het ziekenhuis voor de behandeling van een 
longontsteking en sommige infecties van de 
huid en onderliggende weefsels. Om die infectie 
te kunnen bestrijden is het zeer belangrijk dat 
je linezolid na ontslag uit het ziekenhuis verder 
inneemt zoals je arts het voorschreef.

Stop nooit met linezolid op eigen houtje! 
Zorg ervoor dat je de medicatie volledig uit-
neemt, zoals voorgeschreven door je arts.

Hoe neem je linezolid in?
De normale dosis bedraagt 1 tablet 2 maal per dag 
(om de 12 uur). Ben je vergeten je tablet in te nemen? 
Neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in, 
tenzij het al bijna tijd is voor de volgende.

Neem nooit een dubbele dosis om de 
vergeten tablet in te halen. 

Wacht vervolgens 12 uur om een nieuwe tablet in 
te nemen. Blijf nadien je dosis steeds om de 12 uur 
innemen.

Welke bijwerkingen verdienen 
extra aandacht?

 ↗ GEZICHTSSTOORNISSEN
Je kan gezichtsstoornissen ervaren zoals wazig 
zicht. Mogelijk kan je ook minder goed kleuren 
onderscheiden. Verwittig onmiddellijk je arts en 
rij niet met een voertuig. Bij langdurige inname 
van linezolid moet je mogelijk regelmatig op 
controle bij de oogarts.

 ↗ GEVOELSSTOORNISSEN
Je kan gevoelsstoornissen zoals tintelingen in 
je vingers of tenen ondervinden. Bij langdurige 
inname van linezolid kan eventueel ook 
vitamine B voorgeschreven worden hiervoor. 

 ↗ MAAG- EN DARMKLACHTEN
De meest voorkomende bijwerkingen zijn 
misselijkheid, diarree of braken. Om de kans 
hierop te verlagen, neem je de tabletten best 
in met voedsel. Verwittig je arts bij ernstige 
diarree met bloed en/of slijm, terugkerende 
misselijkheid, braken of buikpijn.

 ↗ VERANDERINGEN IN HET BLOED
Om deze bijwerking op te volgen zijn 
regelmatige bloedafnames aangewezen.

Raadpleeg onmiddellijk je arts wanneer 
je tijdens je behandeling één van deze 
bijwerkingen vaststelt!

Hoelang moet je linezolid innemen?

Een kuur duurt gewoonlijk een tweetal weken. 
Maar soms schrijft de arts dit antibioticum langer 
voor. Blijf in ieder geval elke dag je tabletten innemen 
zolang als je arts dit aanbeveelt. Dat is zeer 
belangrijk om je infectie te overwinnen.

Zoals elk geneesmiddel kan linezolid bijwerkingen 
hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
Stop zeker niet met linezolid zonder je arts eerst 
om raad te vragen als tijdens je behandeling met 
linezolid een bijwerking optreedt.

Mag je linezolid combineren met 
andere medicatie?

Bepaalde geneesmiddelen en voedingssupplementen 
kunnen de kans op bijwerkingen verhogen. Vermeld 
daarom steeds aan je arts welke geneesmiddelen 
je inneemt, ook de producten die je zonder voor-
schrift bij je apotheker aankoopt.

Neem tijdens de behandeling met linezolid 
nooit een ander geneesmiddel of voedings- 
supplement zonder eerst advies te vragen 
aan je arts of apotheker!


