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Algemeen 
(tbv apotheek) 

 Noteer de naam van de behandelend specialist van lithium in het memoveld.  
Voorschrijver is huisarts? Overleg met apotheker 

 Controleeer de dosering aan de hand van de indicatie en de nierfunctie (zie verderop) 
Er zijn verschillende vormen van lithium: lithiumcarbonaat tabletten, Camcolit en Priadel. 
Beide merken hebben een gereguleerde afgifte. 

 

Camcolit (=de breukstreep op de tablet is alleen bedoeld voor het makkelijker 
doorslikken en niet geschikt voor de verdeling in gelijke doses. De gebruiker zelf mag de 
tabletten delen. Camcolit heeft een eigen afgifteprofiel, waardoor het niet uitwisselbaar is 
met andere lithiumpreparaten. 
Priadel (=de breukgleuf ontbreekt. Priadel tabletten mogen in twee helften gebroken 
worden door de gebruiker zelf en de twee delen mogen dan na elkaar ingenomen 
worden) (Bron: bijsluiter Priadel; dit is in tegenstelling tot informatie van Oralia.nl) 

 Vanwege het bovenstaande: omzetten mag alleen in overleg met apotheker! 

Nierfunctie  Check de nierfunctie in HiX (< 6 maanden geleden bepaald zijn)  
Nierfunctie is:……………………….. Bepaald op: …………………… 

 
! Bij nierfunctie kleiner dan 50: Overleg met apotheker ! (Bron:kennisbank.knmp) 

Vervolg 
Algemeen 
(tbv apotheek) 

 Controleeer de dosering aan de hand van de indicatie en de nierfunctie 

 Bij Indicatie ‘plotselinge manie' werkt het binnen 1-2 weken, bij indicatie 'depressie' helpt 
het binnen 2-4 weken en indien 'manisch/depressieve klachten' helpt het na  
3-4 weken; soms voorgeschreven t.b.v.clusterhoofdpijn 

 Na 6-12 maanden gebruiken helpt de medicatie steeds beter 

 Lithium wordt langdurig gebruikt en stoppen/ wijzigen mag alleen in overleg met de 
voorschrijvend arts. Bij stoppen komen de klachten terug! 

 Regelmatige controle van de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed is noodzakelijk.  
Er wordt de 1e keer na ± 1 week en dan dan 1 x per 2 mnd gecontroleerd en eventueel 
extra indien nodig. Ook de nierfunctie en de schildklierfunctie worden gecontroleerd.  

 Andere geneesmiddelen hebben invloed zoals plastabletten, hoge bloeddrukmedicatie, 
pijn- ontstekingsremmers (NSAID's). Bij starten: lithiumspiegel stijgt, bij stoppen spiegel 
daalt. Apotheek moet op de hoogte zijn van andere medicatie en wijzigingen medicatie. 

 De 1e keer max. voor 2 weken medicatie leveren (Reden: een ernstige CMR-melding) 

 Vul voor 1e uitgifte Camcolit onder stofafzuiging de tabletten uit met behulp van 
wegwerplepel door assistente zonder kinderwens en niet zwanger 
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Gebruik 
(tbv de patiënt) 

 Bij vochtverlies/ minder vocht opnemen zoals braken, diarree, overmatige transpiratie: 
kans op bijwerking neemt toe. Vooral oudere patiënten moeten hiervoor oppassen. 

 Stap nooit zelf zonder overleg over op een Na-arm of Na-beperkt dieet  

 Meld altijd gebruik van zelfzorgmiddelen aan de apotheek. bv. pijn- ontstekingsremmers. 

 In het algemeen geldt: de voorgeschreven dagdosering in één gift voor de nacht 
innemen, waardoor de de kans op bijwerkingen afneemt 

 Tabletten heel innemen met een half glas water, niet fijn maken of kauwen (contact met 
inhoud vermijden). Breken mag (behalve bij Priadel), maar alleen door de gebruiker zelf 

 Rijd geen voertuig in de 1e week (geldt voor alles wat reactievermogen beïnvloedt) van 
het gebruik en overleg na 1 week met uw arts of u weer mag rijden. 

 Tablet(ten) vergeten in te nemen?  
- Heeft de arts u verteld wat u dan moet doen? Volg dat dit advies. 
- Heeft de arts u niks verteld? Overleg dan op korte termijn wat u dan zou moeten doen. 

Bijwerkingen  Vermoeidheid, in de war zijn/onrust, concentratie/geheugen-problemen→  reactie-
vermogen vermindert. Dorst, metaalsmaak, misselijkheid, diarree, overgeven, trillen. 

 Bij diarree en overgeven: pas op voor uitdroging en zorg dat u voldoende drinkt en dat u 
genoeg zout binnenkrijgt. Gebruik zonodig ORS (te koop bij apotheek) 

 Bijwerkingen > enkele weken of ernstig: overleg met uw voorschrijver  

Overigen  Voorzie dit formulier van een rugetiket en berg (na faxen) op bij de afgewerkte recepten 

Ingevuld door  ……………………………….. (paraaf zetten!!!) 

 


