
 

 
 
 
Tapentadol 
 
Doel van de behandeling 
Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn tapentadol, ook wel bekend als Palexia®. 
Tapentadol is een sterke pijnstiller (opioïd) voor matige tot hevige chronische pijn. Tapentadol heeft 
invloed op de pijn bij bewegen (mechanische pijn) en op zenuwpijn (neuropathische pijn). 
 
Gebruik 
Tapentadol is niet geschikt bij een plotselinge pijnaanval. Het gaat om tabletten met een gereguleerde 
afgifte (retard) en deze werken binnen een paar uur. De werking houdt ongeveer 12 uur aan. Gebruik 
tapentadol volgens een vast schema zoals afgesproken met uw arts of verpleegkundig specialist. 
 
De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk 
vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen 
geven en langer werken 
 
U kunt het medicijn gebruiken zolang u hevige pijn heeft. Indien uw situatie het toelaat, zal uw arts of 
verpleegkundig specialist met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of u kunt overgaan naar een 
minder sterke pijnstiller.  
 
Mogelijke complicaties / bijwerkingen 
Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet iedereen deze zal 
krijgen. De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van tapentadol zijn misselijkheid, 
duizeligheid, sufheid, slaperigheid en hoofdpijn voor meerdere dagen. Verstopping (obstipatie) komt 
vaak voor en kan ernstig zijn. Voorkom dit door in overleg met uw arts of verpleegkundig specialist 
een laxeermiddel te gebruiken.  
 
Pas op met alcohol. Dit kan u extra suf maken. 
 
Vanwege de mogelijke sufheid, slaperigheid en duizeligheid mag u de eerste 2 weken niet autorijden.  
Na 2 weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer 
autorijden, maar doe dit alleen als u geen last meer heeft van deze bijwerkingen. 
 
Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan 
raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met tapentadol. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt 
kunt u beter geleidelijk met tapentadol stoppen. Dan heeft u minder last van 
ontwenningsverschijnselen. Uw arts of verpleegkundig specialist kan u hierbij adviseren. 
 
Afspraak 
Bij het voorschrijven van tapentadol heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal 2 tot 3 
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 ook 
besproken of de dosering van de tapentadol verder opgehoogd wordt. U mag het medicijn NIET zelf 
ophogen. 
 
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. 
 


