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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT 

  

Naproxen Auro 250 mg, tabletten 

Naproxen Auro 500 mg, tabletten 

Naproxen 

 

 
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 één 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 Naproxen Auro 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 Naproxen Auro en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

 

Naproxen behoort tot de groep van de zogenaamde "NSAID's" (niet-steroïde ontstekingsremmende 

middelen). Naast ontstekingsremmende eigenschappen heeft het ook een pijnstillende en 

koortsverlagende werking. Naproxen wordt snel en bijna volledig in het bloed opgenomen. 

 

Naproxen Auro kan worden gebruikt bij: 

− reuma, gewrichtsslijtage en andere aandoeningen van de gewrichten die gepaard gaan met 

ontstekingsachtige verschijnselen  

− pijn en zwelling na operaties en tandextracties  

− acute aanvallen van jicht  

− langdurige jeugdreuma 

− menstruatiepijn 

− koorts 

 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

− Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden 

in rubriek 6. 

− Wanneer u allergisch bent voor Aspirine/ acetylsalicylzuur (om bloedstolsels te voorkomen), 

of voor andere niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (sommige patiënten kunnen 

bijvoorbeeld een aanval van benauwdheid krijgen) 
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− Wanneer u bepaalde maagaandoeningen (zweren in het maagdarmkanaal, ontstekingen van het 

maagslijmvlies) heeft 

− Wanneer u een maagdarmbloeding heeft of een andere bloeding zoals een hersenbloeding heeft 

− Wanneer u een zeer slechte nierfunctie heeft 

− Wanneer u lijdt aan onvoldoende pompkracht van het hart (ernstig hartfalen) 

− Wanneer u ooit een maag-/darmbloeding of perforatie heeft gehad, als gevolg van het gebruik van 

acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende 

geneesmiddelen (NSAIDs) 

− Wanneer u al vaker dan één keer een maagzweer of maagbloeding heeft gehad  

− Wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Geneesmiddelen zoals Naproxen Auro kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd 
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis 
hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven 
aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling. 
 

Gebruik dit middel niet tegelijk met andere (selectieve) NSAIDs. 
 
Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. 
 
Voor patiënten met hart- en vaatproblemen geldt extra voorzichtigheid: 
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een 
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, of een hoge 
cholesterolspiegel heeft, of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, 
voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

 

Voor patiënten met maag- en darmproblemen geldt extra voorzichtigheid: 

Het optreden van (soms fatale) maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie bij NSAID gebruik is 

gemeld tijdens diverse momenten van de behandeling, eventueel voorafgegaan door waarschuwende 

symptomen of eerder opgetreden bijwerkingen in het maagdarmkanaal. Het risico hierop is groter bij 

hogere doseringen, bij ouderen en bij patiënten met een eerder vastgestelde maagdarmzweer (zie 

boven). Gebruik daarom de laagste effectieve dosering en overleg met uw arts of er een 

geneesmiddel ter bescherming van de maag gewenst is. Dit geldt ook wanneer u tegelijkertijd 

geneesmiddelen gebruikt die de kans op maagdarmproblemen verhogen, zoals orale corticosteroïden 

(bepaalde ontstekingsremmers), anticoagulantia (antistollingsmiddelen), selectieve 

serotonineheropnameremmers (gebruikt bij depressie) en acetylsalicylzuur (aspirine), gebruikt in lage 

doseringen om de bloedstolling tegen te gaan. 

Heeft u eerder maagdarmproblemen gehad, dan moet u, met name als u ouder bent dan 65 jaar, elk 

ongebruikelijk maagdarmsymptoom melden aan uw arts. Dit geldt met name aan het begin van de 

behandeling. Wanneer u een maagdarmbloeding of maagzweer krijgt, moet u de behandeling 

stoppen. 

Wanneer u lijdt aan de ziekte van Crohn of ontstekingen van het maagdarmkanaal hebt, kunnen deze 

verergeren door het gebruik van NSAID’s.  

 

Voorzichtigheid is ook geboden bij patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen en bij patiënten met 

stoornissen in de bloedstolling. 

 

Het ontstekingsremmende effect van naproxen kan eventuele infecties maskeren.  
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Indien tijdens de behandeling met naproxen oogafwijkingen optreden, wordt aangeraden uw arts te 

raadplegen voor oogonderzoek. 

 

De toepassing van de naproxen tabletten is niet geschikt voor kinderen onder de zes jaar. 

 

Overgevoeligheid: 

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden bij daarvoor gevoelige patiënten. Zeer zelden zijn 

ernstige (soms fatale) huidreacties, inclusief huidontsteking met blaarvorming (exfoliatieve dermatitis), 

ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking 

(Stevens-Johnson syndroom), en ernstige, plotselinge allergische reactie met als verschijnselen 

koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse) gemeld tijdens 

het gebruik van NSAID’s (zie rubriek bijwerkingen); deze werden meestal gemeld binnen de eerste 

maand van behandeling.  

Stop onmiddellijk met het geneesmiddel wanneer u huiduitslag of beschadiging van de slijmvliezen 

krijgt of anderszins overgevoelig reageert. 

 

Vermijd het gebruik van Naproxen Auro wanneer u lijdt aan waterpokken of gordelroos. 

  
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Naproxen Auro 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.  

Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om 

andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. 

 

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van naproxen kunnen beïnvloeden of waarvan 

naproxen de werking kan beïnvloeden, zijn: 

− andere niet-steroïde ontstekingsremmende middelen; gebruik deze niet terwijl u naproxen 

gebruikt,  

− bloedverdunnende middelen (anticoagulantia en heparine; raadpleeg hiervoor de trombosedienst) 

− orale bloedsuikerverlagende middelen; de werking hiervan kan worden versterkt,  

− methotrexaat (een middel bij o.a. reuma); gebruik dit niet terwijl u naproxen gebruikt, vanwege een 

ernstige verhoging van de kans op bijwerkingen van methotrexaat,  

− propranolol en soortgelijke bloeddrukverlagende middelen (bètablokkers); de werking van deze 

middelen kan verminderd worden,  

− furosemide (een plasmiddel); de werking van furosemide kan worden verminderd,  

− probenecide (een middel bij jicht); de kans op bijwerkingen van naproxen wordt verhoogd,  

− lithium (een middel tegen bipolaire stoornis en depressie); de kans op bijwerkingen van lithium 

wordt verhoogd 

− ace-remmers (middelen bij o.a. hoge bloeddruk); de kans op een nierfunctiestoornis wordt 

vergroot  

− ciclosporine (middel om de afstotingsreactie na transplantatie tegen te gaan); de kans op 

nierschade wordt vergroot 

− corticosteroïden (ontstekingsremmende middelen); de kans op een maagdarmzweer of –bloeding 

wordt vergroot 

− plaatjesaggregatieremmers; toegenomen kans op maagdarmbloeding 

− selectieve serotonine-heropname-remmers (SSRI’s, middelen tegen depressie); toegenomen kans 

op maagdarmbloeding 
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Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

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 

Gebruik dit middel niet in de laatste drie maanden van de zwangerschap; dit kan uw ongeboren kind 

schade toebrengen of problemen bij de bevalling veroorzaken. Uw ongeboren kind kan last krijgen 

van nier- en hartproblemen. Het middel kan van invloed zijn op de vatbaarheid van u en uw baby voor 

bloedingen en ertoe leiden dat de bevalling later plaatsvindt of langer duurt dan verwacht. Gebruik dit 

middel niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, tenzij dit absoluut noodzakelijk is 

en uw arts dit aanbeveelt. Als u in deze periode of terwijl u zwanger probeert te worden moet worden 

behandeld, dient de laagste dosis te worden gebruikt en moet de behandeling zo kort mogelijk 

worden gehouden. Vanaf week 20 van de zwangerschap kan dit middel – als het langer dan een paar 

dagen wordt gebruikt – ertoe leiden dat uw ongeboren kind nierproblemen krijgt, wat tot gevolg kan 

hebben dat het kind te weinig vruchtwater rond zich heeft (oligohydramnion)  of vernauwing van een 

bloedvat in het hart van uw baby (ductus arteriosus). Als u langer dan enkele dagen moet worden 

behandeld, kan uw arts aanvullende controles aanbevelen. 

 

Borstvoeding 

Naproxen gaat over in de moedermelk. Het mag daarom niet worden gebruikt tijdens de periode van 

borstvoeding. 

 

Vruchtbaarheid 

Dit middel behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s) die vruchtbaarheid bij de vrouw nadelig kan 

beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Naproxen kan als bijwerkingen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Hiermee moet u rekening 

houden bij deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines. 

 

 
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. 
 
Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Naproxen Auro niet langer dan nodig om de 
kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te laten zijn. 
 
Wijze van gebruik 

De tabletten moeten tijdens of na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen 

worden. De tabletten kunnen worden gebroken om ze te verdelen in twee gelijke doses. 

 

Bij sommige patiënten moet de nierfunctie voor en tijdens de behandeling met naproxen worden 

gecontroleerd. Dit geldt met name voor patiënten met een gestoorde nierdoorbloeding, maar ook voor 

sommige bejaarden waarbij een verminderde nierfunctie kan worden verwacht en voor patiënten die 

plasmiddelen (diuretica) gebruiken.  
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Uw arts heeft een dosering vastgesteld; mogelijk is deze lager dan gebruikelijk, vanwege uw 

persoonlijke situatie (bijv. uw leeftijd of het hebben van een andere aandoening). In het algemeen 

geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat: 

 

Volwassenen: 

 

Reumatische pijnen, pijn door gewrichtsslijtage en andere aandoeningen van de gewrichten die 

gepaard gaan met ontstekingsachtige verschijnselen: 

De aanbevolen aanvangsdosering is 375-750 mg per dag, in twee giften met een tussentijd van 12 

uur. Meestal is een onderhoudsdosering van 500 mg per dag voldoende. 

In enkele gevallen is 1000 mg per dag nodig.  

 

Acute jichtaanval:  

Aanvangsdosering 750 mg, dan 8 uur later 500 mg, daarna 250 mg iedere 8 uur tot de aanval voorbij 

is. 

 

Bij pijn na operatie, pijn na tandextractie of menstruatiepijn: 

Aanvangsdosering 500 mg, daarna 250 mg iedere 8-12 uur. 

 

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar 

 

Kinderen vanaf 6 jaar: 

 

Reumatische pijn: 

De gebruikelijke dosering is 10 mg/kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee giften met een 

tussentijd van 12 uur. 

  

Koorts:  

Aanvangsdosering 10 mg/kg lichaamsgewicht, daarna 2,5 - 5 mg/kg lichaamsgewicht om de 8 uur, 

maximaal 15 mg/kg lichaamsgewicht per dag. 

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: duizeligheid, misselijkheid, 

braken, pijn in de maagstreek, slaperigheid, diarree, maagbloeding, verwardheid en toevallen. De 

nier- en/of leverfuncties kunnen verstoord zijn.  

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. 

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen? 

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 klachten heeft. Overleg 

eerst met uw arts. Uw arts kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen. 

 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker. 
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4. Mogelijke bijwerkingen  

 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 

 

Het gebruik van naproxen kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: 

 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn bijwerkingen op maag en darmen: 

Maagzweren, perforaties of maagdarmbloedingen (soms fataal, met name bij ouderen) kunnen 

voorkomen, zie rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”. Misselijkheid, braken, 

diarree, winderigheid, verstopping, spijsverteringsstoornissen, buikpijn, bloed in de ontlasting, 

bloedbraken, ontsteking of zweer van het mondslijmvlies, verergering van bestaande ontsteking van 

de darm of de ziekte van Crohn zijn gemeld. Maagontsteking werd minder vaak gemeld. 

 

Geneesmiddelen zoals Naproxen Auro kunnen in verband worden gebracht met een klein 

toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. 

 

De meest vermelde bijwerkingen zijn:  

Misselijkheid, zuurbranden, verstopping, buikpijn, bloeduitstortingen, verlengde bloedingstijd, 

vochtophopingen (oedeem), kortademigheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid overdag, oorsuizen, 

licht gevoel in het hoofd, huiduitslag, jeuk.  

 

Minder werden vermeld:  

Braken, maagzweer of zweer aan de twaalfvingerige darm en bloedverlies uit het maag/darmkanaal. 

Dit laatste kan men herkennen aan zwarte, zeer onwelriekende ontlasting. Staak dan het gebruik en 

raadpleeg uw arts. 

Dorst, ontsteking van het mondslijmvlies, spijsverteringsstoornis, diarree, puntbloedingen in de huid, 

hartkloppingen, troebel zien, gehoorstoornissen, draaiduizeligheid, transpiratie. 

 

Weinig of zelden gemeld: 

Doorboring van het maag-darmkanaal, verminderde eetlust, zweren buiten het maagdarmkanaal, 

dikke darmontsteking, slokdarmontsteking, bloedbraken, alvleesklierontsteking, droge mond, 

keelirritatie, bloed in de urine, bloedbeeldafwijkingen, verhoogde bloeddruk (hypertensie), vaker 

moeten plassen, eiwit in de urine, nierontsteking (glomerulaire of interstitiële nefritis), nierschade 

(nierpapilnecrose), nierstoornis, waarbij de nieren het bloed niet meer goed filtreren (nefrotisch 

syndroom), onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie), verminderde leverwerking, 

geelzucht, leverontsteking (in enkele gevallen met fataal verloop), spierzwakte, slapeloosheid, 

nerveusheid, extreem gevoel van vreugde (euforie), vermoeidheid, abnormale dromen, verminderd 

concentratievermogen of begripsvermogen, lichte depressie, temperatuurverlaging, koorts, toevallen, 

hersenvliesontsteking, plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), met als 

gevolg ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-

oedeem), longoedeem, bloedvatontsteking, levensbedreigende allergische reactie (anafylactische 

reactie), longontsteking, astma, haaruitval, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, 

galbulten), huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme), (ernstige) 

lichtgevoeligheidsreacties, afsterving van de opperhuid (epidermale necrolyse), pijnlijke, blauwrode 

knobbels in de huid (erythema nodosum), huid- en slijmvliesontsteking (lichen planus), vorming van 

puistjes, ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of 
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oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), allergische huidreactie op steeds dezelfde plek,  

troebeling van het hoornvlies, ontsteking van de kop van de oogzenuw (papillitis), ontsteking van het 

oogzenuweinde (retrobulbaire optische neuritis), zwelling van de kop van de oogzenuw 

(papiloedeem) en onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen). 

 
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? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht en 

vocht. 

 
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 stof in dit middel is naproxen. Iedere tablet bevat 250 of 500 mg naproxen. 
 
De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, maiszetmeel, gelatine, 
croscarmellosenatrium en magnesiumstearaat. 
 
Hoe ziet Naproxen Auro eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

De 250 mg tabletten zijn wit, rond, plat, hebben aan één zijde een breukstreep en aan de andere zijde 

de inscriptie "NAPROXEN 250". 
De 500 mg tabletten zijn wit, langwerpig, hebben aan beide zijden inkepingen en aan één van beide 
zijden de inscriptie "NP 500". 
 

Naproxen Auro 250 en 500 mg tabletten zijn verkrijgbaar in flaconverpakking (HDPE) van 30, 50, 

100, 200, 250, 500 en 1000 tabletten en doordrukstripverpakking (Aluminium/PVC) van 30, 50, 250 

tabletten per strip en EAV verpakkingen van 30, 50, 250 tabletten.  

 

Niet alle genoemde verpakkingsvormen worden in de handel gebracht. 

 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

http://www.lareb.nl/
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Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Aurobindo Pharma B.V. 

Baarnsche Dijk 1 

3741 LN  Baarn 

 
Fabrikant 
Apotex Nederland B.V. 
Archimedesweg 2 
2333 CN Leiden 
Nederland 
 
 
In het register ingeschreven onder: 
RVG 57558 Naproxen Auro 250 mg, tabletten. 
RVG 57559 Naproxen Auro 500 mg, tabletten. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2022 


