
 

Duloxetine 
 
Doel van de behandeling 
Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn duloxetine, ook wel bekend als Cymbalta®. 
Dit medicijn is effectief bij de behandeling van (diabetische) zenuwpijn. Van oorsprong wordt dit middel 
gebruikt voor de behandeling van depressiviteit. Bij deze toepassing bleek dat dit medicijn ook effectief 
is voor de behandeling van (diabetische) zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u 
voorgeschreven. Daarnaast heeft het medicijn een ontspannend effect waardoor het, bij inname voor de 
nacht, de nachtrust kan bevorderen. 
 
Duloxetine wordt gestart met 1 keer per dag 30 mg voor de nacht. Eventueel kan dit, in overleg met uw 
behandelend arts of verpleegkundig specialist, verhoogd worden naar eenmaal per dag 60 mg of 
tweemaal per dag 30 mg tot een maximale dosering van 120 mg per dag.  
Indien er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering in overleg met de arts of verpleegkundig 
specialist worden afgebouwd en eventueel later weer opgebouwd worden.  
 
Neem de medicijnen tijdens of na de maaltijd in, dus liever niet als u een lege maag hebt.  
 
Resultaat 
Duloxetine werkt niet direct, maar is effectief na twee tot vier weken. 
 
Mogelijke complicaties / bijwerkingen 
Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet iedereen deze zal 
ondervinden.  
De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van duloxetine zijn een droge mond, hoofdpijn, 
misselijkheid en slaperigheid. Duloxetine kan de rijvaardigheid licht tot matig beïnvloeden. Na het 
starten of verhogen van de duloxetine mag u gedurende een week niet deelnemen aan het verkeer. 
 
Afspraak 
Bij het voorschrijven van duloxetine heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal twee 
weken nadat u bent gestart met het gebruik van het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak wordt 
met u de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken. In het gesprek wordt 
besproken of de dosering van duloxetine verder opgehoogd wordt. 
 
Vragen 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan een van de 
medewerkers van de pijnpoli . Zij zijn te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 
uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur op telefoonnummer (0181) 
658460. 
 


