
 
 Pagina 1 van 4 

 

              

     

  
 
 

BIJSLUITER 
 

RANITIDINE 15 mg/ml drank zonder alcohol 
 
Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en 
daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. 
 
Lees de hele bijsluiter goed vóórdat 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 veel 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. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie 
 
 
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
 
Ranitidine behoort tot de groep van de maagzuurremmers. Dit geneesmiddel zorgt er 
voor dat er minder zuur in de maag geproduceerd wordt. Ranitidine wordt gebruikt 
om beschadiging van de maagwand of slokdarm te voorkomen of te behandelen. 
 
Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan 
contact op met uw arts. 
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2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn? 

 
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken? 
- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Ranitidine, voor soortgelijke stoffen 

(cimetidine, famotidine of nizatidine) of voor één van de andere stoffen die in dit 
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. 

 
 Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
- Als u een nierziekte heeft. Uw arts kan de dosering aanpassen. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast RANITIDINE 15 mg/ml drank zonder alcohol nog andere 
geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan uw arts of 
apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen. 
 
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen: 
- cefuroxim, bepaalde antivirale HIV-geneesmiddelen, ketaconazol en itraconazol. 

Ranitidine kan de werking van deze geneesmiddelen verminderen. 

Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker. 
 
 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
 
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.  
De gebruikelijke dosering is: 
 
Bij het voorkomen van maagzweren en bij maag-darm bloedingen:  
Kinderen vanaf 1 maand: 3 - 6 mg ( = 0,2 - 0,4 ml drank) per kg lichaamsgewicht per 
dag. De dagdosering wordt gegeven in 3-4 toedieningen per dag. 
De maximale dagdosering is 200 mg Ranitidine hydrochloride. 
 
Bij reflux klachten en bij een maagzweer of darmzweer: 
Kinderen vanaf 1 maand: 6 - 10 mg ( = 0,4 - 0,67 ml drank) per kg lichaamsgewicht 
per dag. De dagdosering wordt gegeven in 2 toedieningen per dag. 
De maximale dagdosering is 300 mg Ranitidine hydrochloride. 
 
Wijze van innemen: 
Als u eenmaal per dag een dosering moet innemen, kunt u dit het beste ’s avonds 
voor het slapen gaan doen. Bij een tweemaal daagse dosering moet u de drank ’s 
ochtends en ’s avonds innemen. 
U kunt de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de door de apotheek 
meegegeven maatbeker of maatlepel 
 
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel RANITIDINE 15 mg/ml drank zonder alcohol heeft gebruikt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. 
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Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken? 
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te 
doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 
over en ga verder met uw normale doseringsschema. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel. 
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de 

arts heeft aangegeven. Wanneer de behandeling met RANITIDINE 15 mg/ml drank 

zonder alcohol voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten 

terugkeren. Vaak verdwijnen de klachten namelijk eerder dan dat de onderliggende 

oorzaak is genezen.  

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. Bijwerkingen van dit geneesmiddel komen weinig voor, 
maar kunnen zijn: 
- maagdarmklachten en diarree 
- hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid 
- huiduitslag, jeuk en overgevoeligheidsreacties 
- infectie in de longen (pneumonie), maag of darmen. 
- ontsteking van de alvleesklier, nieren of lever 
- spier- of gewrichtspijn 
- bepaalde afwijkingen in het bloed 
- langzame of onregelmatige hartslag 
- haaruitval 
- voorbijgaande bewegingsstoornissen 
- gezichtstoornissen, zoals wazig zien 
 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking en/of het etiket. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de verpakking en/of het etiket. Let ook op de houdbaarheid na openen. 
 
Spoel overgebleven 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.  
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6. Inhoud van de verpakking en overige informatie. 
 
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel? 
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Ranitidine hydrochloride. 
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn hydroxyethylcellulose, glycerol, 

saccharine natrium, sinaasappelessence, frambozenessence, 
natriumdiwaterstoffosfaat en water. 

 
Hoe ziet RANITIDINE 15 mg/ml drank zonder alcohol eruit en hoeveel zit er in 
een verpakking? 
Ranitidine 15 mg/ml drank is een witte tot lichtgele drank. Deze drank bevat 
15 mg Ranitidine hydrochloride per ml.  
De drank is verpakt in een bruine flacon van 100 ml met een schroefdop. 
 
Fabrikant: 
GMP Apotheek De Magistrale Bereider 
A. van Leeuwenhoekstraat 16 
3261 LT Oud-Beijerland 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw 
apotheek. 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2011. 


