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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 
 

Trimethoprim Teva 100 mg, tabletten 
Trimethoprim Teva 300 mg, tabletten 

trimethoprim 
 
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 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. Wat is Trimethoprim Teva 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 TRIMETHOPRIM TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Trimethoprim behoort tot de groep van antibiotica. Deze middelen zijn in staat om de groei van bacteriën te 
remmen en/of om bacteriën te doden. 
 
Gebruiken bij 
Bepaalde infecties van de urinewegen en infecties van de bovenste luchtwegen, voor zover veroorzaakt 
door voor trimethoprim gevoelige bacteriën. 
 
 
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 lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen 
- wanneer u lijdt aan ernstige nierfunctiestoornissen 
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- wanneer u lijdt aan ernstige bloedafwijkingen. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
- wanneer u last krijgt van huiduitslag. De behandeling dient dan gestaakt te worden. Neem contact op 

met uw arts 
- wanneer u behandeld wordt voor een luchtweginfectie en binnen 48 uur geen verbetering merkt. 

Neem dan contact op met uw arts, deze zal u een ander medicijn voorschrijven 
- wanneer u trimethoprim voor langere tijd gebruikt. Uw arts kan beslissen uw bloed regelmatig te 

controleren en/of extra foliumzuur te geven 
- wanneer u een slechte nierfunctie heeft. Uw arts zal dan een lagere dosis voorschrijven 
- wanneer u op oudere leeftijd bent. Oudere mensen kunnen gevoeliger zijn voor bijwerkingen en de 

kans neemt toe dat deze ernstiger zijn 
- wanneer u lijdt aan porfyrie (ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode 

bloedkleurstof). Trimethoprim kan porfyrie verergeren 
- wanneer u ernstige beschadiging van levercellen heeft. Uw arts kan beslissen om de dosis 

trimethoprim aan te passen. 
- De gelijktijdige toediening van Trimethoprim Teva met bepaalde geneesmiddelen, 

kaliumsupplementen en voedingsmiddelen rijk aan kalium kan leiden tot ernstige hyperkaliëmie 
(verhoogd kaliumgehalte in het bloed). De symptomen van ernstige hyperkaliëmie kunnen de 
volgende zijn: spierkrampen, onregelmatig hartritme, diarree, misselijkheid, duizeligheid of 
hoofdpijn. 

 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Trimethoprim Teva 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 of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 
 
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of 
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met: 
- pyrimethamine (middel tegen malaria). Er kunnen bloedbeeldafwijkingen ontstaan 
- antistollingstabletten. De werking van de antistollingstabletten kan versterkt worden  
- rifampicine (middel tegen infecties). Het gehalte trimethoprim in het bloed kan afnemen 
- ciclosporine (middel gebruikt bij orgaantransplantaties, psoriasis (schilferende huidziekte) en reuma). 

De nierfunctie kan tijdelijk verminderen  
- methotrexaat (middel gebruikt bij kanker, psoriasis (schilferende huidziekte) en reuma).Uw arts zal 

beoordelen of het nodig is om foliumzuur te gebruiken  
- azathioprine (middel gebruikt bij o.a. orgaantransplantaties, reuma en inflammatoire darmziektes). Er 

kunnen bloedbeeldafwijkingen ontstaan. 
- bij gebruik van middelen die de functie van het beenmerg kunnen verminderen (middelen die worden 

gebruikt voor de behandeling van kanker). De kans op ernstige onderdrukking van het beenmerg is 
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verhoogd. Dit kan zich uiten als vermoeidheid; bleekheid van huid, lippen en nagelbedden; verhoogde 
hartslag; duizeligheid en kortademigheid. 

- Spironolacton. Gelijktijdig gebruik van trimethoprim met spironolacton kan leiden tot een verhoogd 
kaliumgehalte in het bloed.  

 
Bij de volgende geneesmiddelen kan de hoeveelheid in het bloed hoger worden dan bij u gebruikelijk is. 
Hierdoor kan de werking van deze geneesmiddelen versterkt worden en neemt de kans op bijwerkingen 
toe. 
- fenytoïne (middel tegen onder andere epilepsie) 
- digoxine (hartmiddel) 
- procaïnamide (hartmiddel)  
- amantadine (middel gebruikt bij onder andere de ziekte van Parkinson).  
 
Zwangerschap en borstvoeding 
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 
Over gebruik van trimethoprim in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de 
mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is trimethoprim bij hoge doseringen schadelijk 
gebleken. Trimethoprim dient niet gebruikt te worden tijdens de zwangerschap tenzij strikt noodzakelijk. 
Bij gebruik van trimethoprim tijdens het eerste trimester van de zwangerschap dient foliumzuursuppletie 
te worden gegeven, overigens in doseringen zoals gebruikelijk voor iedere zwangere. 
 
Borstvoeding 
Trimethoprim wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Trimethoprim kan gebruikt 
worden tijdens het geven van borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Gebruik dit middel 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: 
 
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 
2 tabletten Trimethoprim Teva 100 mg, 2 keer per dag (´s ochtends en ´s avonds), gedurende tenminste 
een week of 1 tablet Trimethoprim Teva 300 mg één keer per dag, ‘s avonds voor het slapen gaan. 
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Kinderen van 5-12 jaar 
De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht van uw kind. De dosering is 6-9 mg trimethoprim per 
kg lichaamsgewicht per dag in 2-3 doses, gedurende tenminste een week.. 
 
Ter behandeling of voorkoming van steeds terugkerende urineweginfecties  
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 
1 tablet Trimethoprim Teva 100 mg per dag, in de avond. 
 
Kinderen van 5-12 jaar 
50 mg ´s avonds in één dosis. 
 
De behandeling kan 3 tot 12 maanden of langer duren. 
 
Patiënten met een verminderde werking van de nieren 
De dosering is afhankelijk van uw nierfunctie en wordt vastgesteld door uw arts. 
 
Als u merkt dat Trimethoprim Teva te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
Wijze van gebruik 
De tabletten met een ruime hoeveelheid water (=1 glas) innemen. De tabletten niet op een lege maag 
innemen. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Wanneer u teveel van Trimethoprim Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel trimethoprim heeft ingenomen 
zijn misselijkheid, braken, duizeligheid, verwardheid.  
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna 
tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 
doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Trimethoprim Teva om zo de vergeten dosis in te 
halen. Het is wel belangrijk dat u de kuur afmaakt, totdat alle tabletten op zijn.  
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Trimethoprim Teva kan de 
infectie terugkeren. Het is belangrijk dat u de door de arts voorgeschreven kuur met Trimethoprim Teva 
afmaakt, dus ook wanneer de verschijnselen van de infectie al zijn verdwenen, om te voorkomen dat de 
infectie terugkeert. De kuur afmaken wil zeggen: doorgaan tot alle door de arts voorgeschreven tabletten op 
zijn. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 



TRIMETHOPRIM TEVA 100 – 300 MG 
tabletten 

 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 5 juli 2017 
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 5 

rvg 09596_7 PIL 0717.3v.RS 

 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan Trimethoprim Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. 
 
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten) 
- misselijkheid 
- maag-darmklachten 
- braken 
- jeuk 
- huiduitslag (zie ook de rubriek " Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel"). 
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) 
- allergische reacties, inclusief ernstige overgevoeligheidsreacties gekenmerkt door sterke daling 

bloeddruk, bleekheid, klamme huid, onrust, zwakke snelle pols en verminderd bewustzijn (anafylaxie). 
- bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging 

(trombocytopenie)  
- bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid 

voor infecties (granulocytopenie), of bloedarmoede door veranderingen van de rode bloedcellen 
(megaloblasten-anemie) of vermindering van alle soorten bloedcellen (pancytopenie) kunnen het 
gevolg zijn. 

- huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme) 
- ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking 

(Stevens-Johnson Syndroom) 
- ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en 

vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse) 
- huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) 
- vorming van bultjes (galbulten) 

 
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) 
- hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) 
- ernstige ontsteking van de dikke darm ten gevolge van overgroei van de bacterie Clostridium difficile 

(pseudomembraneuze colitis) 
 
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
- verhoogde concentraties van creatinine en ureumstikstof in het bloed 
- zere mond/tong 
- tand- en/of tongverkleuring 
- bij bloedonderzoek kan een verhoogd kaliumgehalte in het bloed worden gevonden 
 
Het melden van bijwerkingen 
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Krijgt u veel last van een bijwerking, 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? 
 
Bewaren beneden 25ºC. 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking 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 niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu. 
 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
- De werkzame stof in dit middel is trimethoprim, respectievelijk 100 of 300 mg per tablet. 
- De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumstearaat (E572), povidon (E1201), microkristallijne 

cellulose (E460), siliciumdioxide (E551), crospovidon (E1202). 
 
Hoe ziet Trimethoprim Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
De 100 mg tabletten zijn wit, vlak met een breukstreep en de inscriptie “trimethoprim 100”. 
De 300 mg tabletten zijn wit, vlak met een breukstreep en de inscriptie “trimethoprim 300”. 
 
Trimethoprim Teva 100 mg is verpakt in blisterverpakkingen à 30 tabletten, in potten à 100 tabletten en 
in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten. 
Trimethoprim Teva 300 mg is verpakt in blisterverpakkingen à 10 tabletten, in potten à 100 tabletten en 
in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Teva Nederland BV 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
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Nederland 
 
Fabrikant 
Pharmachemie B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 09596, tabletten 100 mg. 
RVG 09597, tabletten 300 mg. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2017. 
 
0717.3v.RS 


