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Bijsluiter: informatie voor de patiënt 

 
Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo 50/25 mg, tabletten 

Triamtereen en Hydrochloorthiazide  
 

 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 

− Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

− Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

− Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het 
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 

− Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat is Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
 
Zowel triamtereen als hydrochloorthiazide behoren tot de groep van de zogenaamde diuretica 
(plasmiddelen). Ze versterken de uitscheiding van water en zouten, waardoor onder andere een 
verhoogde bloeddruk verlaagd wordt. Het verlies aan het zout kalium wordt echter beperkt door 
triamtereen. De werking begint ongeveer 1 uur na inname. 
 
 Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten:  

− met verhoogde bloeddruk  

− met vochtophopingen ten gevolge van hartzwakte of een bepaalde nieraandoening (nefrotisch 
syndroom)  

− die onvoldoende reageren op één enkel plasmiddel.  
 
Dit geneesmiddel is vooral geschikt voor patiënten met een ernstig of dreigend tekort aan kalium of bij 
wie een vermindering van kalium in het bloed tot andere risico's kan leiden. 
 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

− U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6. 

− wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts 
kunnen worden herkend, zijn: 

• overgevoeligheid voor (plas)middelen die gelijkenis vertonen met hydrochloorthiazide 
(benzothiadiazines, sulfonamides); 

• een verhoogd kaliumgehalte in het bloed;  

• ernstige aandoeningen van de lever of nieren; 

• nierstenen. 
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Vooral bij patiënten met hartritmestoornissen is een regelmatige controle van de hoeveelheid kalium 
in het bloed noodzakelijk. Ook andere zouten moeten regelmatig bepaald worden, met name bij 
langdurig gebruik van hoge doseringen of bij patiënten met een zoutarm dieet.  
Door het gebruik van dit middel kan een sluimerende suikerziekte of jicht duidelijk worden. Patiënten 
moeten regelmatig onderzocht worden op bloedbeeldafwijkingen, andere, persoonsafhankelijke 
reacties of leverbeschadiging. Bij leverbeschadiging kan een verstoorde water- zouten-balans in het 
lichaam coma veroorzaken. Zoals bij elk plasmiddel is voorzichtigheid geboden bij patiënten met 
zulke aandoeningen of met symptomen van een dreigend coma, zoals verwardheid, slaperigheid en 
trillen. 
Terughoudendheid is geboden bij patiënten die in het verleden nierstenen hebben gehad, omdat 
triamtereen de aangroei van stenen zou kunnen bevorderen. 
Als u huidkanker heeft gehad of als u tijdens de behandeling een verdachte huidafwijking krijgt. 
Behandeling met hydrochloorthiazide, vooral langdurig gebruik met hoge doses, kan het risico op 
sommige soorten huid- en lipkanker (niet-melanome huidkanker) vergroten. Bescherm uw huid tegen 
blootstelling aan de zon en uv-stralen terwijl u dit middel gebruikt. 
 
Als u last hebt van een verminderd gezichtsvermogen of oogpijn. Dit kunnen symptomen zijn van 
vochtophoping in de vasculaire laag van het oog (choroïdale effusie) of een verhoogde druk in uw oog 
die binnen uren tot weken nadat u dit middel hebt ingenomen, kunnen optreden. Dit kan leiden tot 
permanent gezichtsverlies, indien het niet behandeld wordt. Als u eerder een allergie voor penicilline 
of sulfonamide heeft gehad, loopt u een groter risico om dit te ontwikkelen.  
 
Als u in het verleden last heeft gehad van ademhalings- of longproblemen (waaronder 
ontsteking of vocht in de longen) na inname van hydrochloorthiazide. Als u na het innemen 
van dit medicijn ernstige kortademigheid of moeite met ademhalen krijgt, roep dan onmiddellijk 
medische hulp in.  
 
Kinderen 
Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo nog andere geneesmiddelen, heeft u 
dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Sommige medicijnen kunnen 
namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig 
worden gebruikt. 
 
Middelen waarvan bekend is dat zij de werking van triamtereen/hydrochloorthiazide kunnen 
beïnvloeden of waarvan triamtereen/hydrochloorthiazide de werking kan beïnvloeden, zijn: 

• andere middelen tegen hoge bloeddruk;  

• bepaalde hartmiddelen (disopyramide, digitalis);  

• lithium (middel bij bipolaire stoornis of depressie);  

• andere kaliumsparende middelen of kaliumsuppletie;  

• ACE-remmers (captopril, enalapril);  

• indometacine en mogelijk andere ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s zoals ibuprofen 
en diclofenac). 

 
Bij mensen met suikerziekte kan de behoefte aan insuline veranderen. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
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Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Zwangerschap 
 Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u 
adviseren een ander middel te gebruiken, omdat gebruik van dit middel wordt afgeraden tijdens 
zwangerschap. De reden hiervoor is dat dit middel de placenta passeert en het gebruik vanaf de 
derde maand van de zwangerschap nadelige effecten voor uw baby kan hebben.  
 
Borstvoeding 
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Dit middel wordt afgeraden voor 
moeders die borstvoeding geven. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Als u last heeft van duizeligheid, let dan op bij het besturen van een voertuig of het bedienen van 
machines. 
 
Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo bevat zonnegeel (E110) 
Zonnegeel kan allergische reacties veroorzaken. 
 
Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo bevat Natrium 
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 
natriumvrij’ is. 
 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen 
voldoende resultaat: 
 
Volwassenen 
 
Verhoogde bloeddruk 
De gebruikelijke aanvangs- en onderhoudsdosering is 1 tablet eenmaal per dag na de maaltijd. Voor 
sommige patiënten kan een onderhoudsdosering van 1 maal daags 1/2 tablet voldoende zijn. Bij 
onvoldoende bloeddrukdaling kan de dosering worden verhoogd tot 2 tabletten per dag. Verlaging 
van de dosering van andere gelijktijdig toegediende antihypertensiva kan noodzakelijk zijn 
 
Vochtophoping 
De gebruikelijke aanvangs- en onderhoudsdosering is 1 tablet eenmaal per dag na de maaltijd. Bij 
sommige patiënten kan 1 tablet om de dag voldoende zijn. 
Maximaal 4 tabletten per dag. 
 
Wijze van inname 
U kunt de tabletten het beste innemen met een ruime hoeveelheid water (half glas), bij voorkeur na 
de maaltijd om braakneigingen te voorkomen. De tablet kan in twee gelijke doses verdeeld worden. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: braakneigingen en braken, 
maag-, darmklachten, zwakheid en verlaagde bloeddruk. 
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
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Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.  
Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te 
doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te 
halen. 
 
Als u stopt met het innemen van dit middel 
Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als u bijwerkingen heeft. 
Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen. 
Als de behandeling gestaakt moet worden verdient het de voorkeur om dit geleidelijk te doen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
 
Het gebruik van triamtereen/hydrochloorthiazide kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: 
een teveel aan kalium (vooral bij lever- en nierfunctiestoornissen en bij teveel kalium in het voedsel), 
maar ook een tekort aan kalium, spierkrampen, zwakheid, draaiduizeligheid, hoofdpijn en een droge 
mond, verhoogd risico op puntvormige bloedingen van de huid en slijmvliezen (purpura), huiduitslag 
en andere huidreacties, misselijkheid, braken en andere maag/darmstoornissen. 
Braakneigingen kunnen voorkomen worden door innemen na de maaltijd, maar kunnen ook een 
teken zijn van een verstoorde water-zouten-balans in het bloed. 
Een enkele keer kunnen bloedbeeldafwijkingen (neutropenie, leukopenie) optreden.  
Triamtereen kan niersteenvorming veroorzaken. 
Hydrochloorthiazide kan soms kriebelingen, jeuk of tintelingen (paresthesie), geelzucht of een 
ontsteking van de alvleesklier veroorzaken. 
Door het gebruik van dit geneesmiddel kan een sluimerende suikerziekte duidelijk worden of 
bestaande suikerziekte verergeren. 
Overgevoeligheid van de huid voor zonlicht en huiduitslag met hevige jeuk en bultjes 
(netelroos,galbulten), kunnen optreden.  
Bij langdurige behandeling kan vooral bij patiënten met een lichte nierfunctiestoornis de nierfunctie 
verslechteren. De nierfunctie moet daarom bij langdurig gebruik regelmatig worden gecontroleerd.  
Bij patiënten met een onopgemerkt tekort aan foliumzuur in het bloed, zoals kan optreden bij 
zwangere vrouwen en patiënten met een leverbeschadiging ten gevolge van alcohol, kan triamtereen 
bloedarmoede veroorzaken. 
Zeer zelden: opeens ademnood krijgen (klachten omvatten ernstige kortademigheid, koorts, zwakte 
en verwardheid). 
Frequentie 'niet bekend': Huid- en lipkanker (niet-melanome huidkanker), plotselinge afname van het 
zicht in de verte (acute bijziendheid), een verminderd gezichtsvermogen of pijn in uw ogen als gevolg 
van hoge druk (mogelijke tekenen van vochtophoping in de vasculaire laag van het oog (choroïdale 
effusie) of acuut nauwekamerhoekglaucoom). 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. 
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.  
 
 
5. Hoe bewaart u dit middel? 

http://www.lareb.nl/
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Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Bewaren beneden 
25ºC. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 
en op de doordrukstrips na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand 
is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
-  De werkzame stoffen in dit middel zijn triamtereen en hydrochloorthiazide. Iedere tablet bevat 

50 mg triamtereen en 25 mg hydrochloorthiazide. 
- De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, microkristallijne cellulose, gepregelatineerd 

maiszetmeel natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat en zonnegeel (E110). 
 
Hoe ziet Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
De tabletten zijn oranje, rond en plat en hebben een breukstreep. 
 
De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 30 en 250 stuks en in 
flaconverpakkingen van 500 stuks. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
Aurobindo Pharma B.V. 
Baarnsche Dijk 1 
3741 LN  Baarn 
Nederland 
 
Fabrikant 
Aurobindo Pharma B.V. 
Baarnsche Dijk 1 
3741 LN  Baarn 
Nederland 
 
In het register ingeschreven onder: 
RVG 56658     Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo 50/25 mg, tabletten 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2022  
 
 


