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Betahistine 2HCl  8 mg en 16 mg 
tabletten 
 
Informatie voor de gebruiker 
 
Lees deze informatie altijd eerst door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Er 
staat belangrijke informatie in over hoe u dit geneesmiddel op de juiste manier en 
veilig gebruikt. Ook als u al eerder Betahistine 2HCl  tabletten heeft gebruikt, is het 
zinvol deze bijsluiter te lezen: de informatie kan namelijk zijn gewijzigd door nieuwe 
bevindingen of veranderde inzichten. 
 
Hoe zien Betahistine 2HCl  tabletten eruit en waaruit zijn ze samengesteld? 
Betahistine 2HCl  tabletten zijn beschikbaar in de sterktes 8 mg en 16 mg. Deze 
worden hieronder beschreven. U kunt aan de hand van de beschrijving controleren of 
u Betahistine 2HCl  tabletten heeft gekregen. 
De tabletten zijn rond en wit en aan één zijde voorzien van een deelstreep. Ze 
bevatten als werkzaam bestanddeel 8 mg of 16 mg betahistinedihydrochloride en 
verder als hulpstoffen: lactose, maiszetmeel en microkristallijne cellulose (vulstoffen), 
polyvinylpyrrolidon, citroenzuur, crospovidon (uiteenvalhulpstof) en verzadigde 
plantaardige olie. 
Eén doosje Betahistine 2HCl  bevat 30 tabletten; deze zijn in 3 doordrukstrips met elk 
10 tabletten verpakt. 
 
 
Betahistine 2HCl  tabletten worden in de handel gebracht door: 
 
GenRx B.V. 
Dijkgraaf 30 
6921 RL  Duiven 
 
Betahistine 2HCl  tabletten zijn ingeschreven in het register onder RVG 19312 (8 mg) 
en RVG 19313 (16 mg). 
 
Wanneer schrijft uw arts betahistine voor? 
Betahistine wordt voorgeschreven bij het syndroom van Ménière. Deze aandoening 
wordt gekenmerkt door duizeligheid, oorsuizen, hoofdpijn, misselijkheid en gaat 
meestal gepaard met toenemend gehoorverlies. 
 
Wanneer mag u betahistine niet gebruiken? 
Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij u betahistine niet zou mogen gebruiken. 
Patiënten met feochromocytoom, patiënten die een maagzweer hebben gehad en 
patiënten met asthma bronchiale dienen voorzichtig te zijn met het gebruik van dit 
geneesmiddel.   
 
Gebruik tijdens de zwangerschap en in de periode dat u borstvoeding geeft 
Er is nog niet genoeg bekend over betahistine om te kunnen zeggen of het schadelijk 
is voor het ongeboren kind of voor de baby als u borstvoeding geeft. 
Gebruik betahistine alleen na overleg met uw arts als u zwanger bent of borstvoeding 
geeft. 
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Mag u deelnemen aan het verkeer of machines bedienen? 
Het is niet bekend of betahistine invloed heeft op de rijvaardigheid of op bezigheden 
waarbij de volle aandacht vereist is, zoals bij het bedienen van machines 
 
Kunt u betahistine in combinatie met andere geneesmiddelen gebruiken? 
Gelijktijdig gebruik van antihistaminica moet worden ontraden.  
  
Dosering 
Volg altijd het gebruik dat uw arts u heeft voorschreven. Hieronder zijn een aantal 
gebruikelijke doseringen weergegeven. Het gebruik dat uw arts u heeft voorgeschreven, 
kan hier echter van afwijken. Probeer iedere dag de doses op dezelfde tijdstippen in te 
nemen, gespreid over de dag (bijv. bij gebruik van driemaal per dag (=driemaal per 24 
uur): om de 8 uur één dosis). 
 
Een gebruikelijke dosering is: 
  8 tot 16 mg driemaal per dag 
 
De verbetering kan dermate geleidelijk verlopen dat deze pas na enkele weken merkbaar 
is. De beste resultaten worden meestal pas na enkele maanden bereikt. 
  
Hoe moet u Betahistine 2HCl  tabletten innemen? 
Neem de tabletten met een glas water in, tijdens of direct na de maaltijd. 
 
U heeft teveel ingenomen? 
Als u meer dan de voorschreven hoeveelheid heeft ingenomen kunt u last krijgen van 
hoofdpijn, tachycardie (versnelde hartslag), nervositeit, verlaagde bloeddruk, flauwvallen, 
rood gezicht, vochtophopingen, benauwdheid, huiduitslag met jeuk en bulten en 
maag/darmstoornissen, zoals krampen, misselijkheid en braken. 
Waarschuw altijd uw arts als u meer heeft ingenomen dan is voorgeschreven. 
 
U bent een keer vergeten betahistine in te nemen? 
Als u een keer vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan alsnog in. Als het 
echter bijna tijd is om de volgende dosis te nemen, sla dan de vergeten dosis over. Neem 
geen twee doses tegelijk in. 
Als u meer dan één dosis vergeten bent in te nemen, raadpleeg dan uw arts. 
 
U wilt stoppen met het gebruik van betahistine? 
Neem altijd kontakt op met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van dit 
geneesmiddel, omdat de oorspronkelijke klachten weer kunnen terugkeren. 
 
Bijwerkingen 
Naast het beoogde effect heeft een geneesmiddel soms ook ongewenste effecten, 
zogenaamde bijwerkingen. Bij gebruik van betahistine kunt u last krijgen van hoofdpijn, 
misselijkheid en huiduitslag. 
Als bovengenoemde bijwerkingen in ernstige vorm voorkomen of onverwachte 
bijwerkingen zich voordoen, moet u kontakt opnemen met uw arts of apotheker. 
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Hoe moet u Betahistine 2HCl  tabletten bewaren en hoe lang zijn ze houdbaar? 
Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur. 
De uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) is op de verpakking vermeld achter “Niet te 
gebruiken na:” en op de doordrukstrips na “Exp” (= uiterste gebruiksdatum). Gebruik dit 
geneesmiddel niet na deze datum maar geef het af bij uw apotheek; daar zorgt men er 
dan voor dat het op de juiste wijze vernietigd zal worden. Raadpleeg bij twijfel over de 
houdbaarheid uw apotheker. 
 
Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 april 2011 


