
Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

 

  

Nitroglycerine  
 
Spray en tabletten 

 
  



 

 1 

Inleiding 
 

Uw behandelend arts heeft u het medicijn nitroglycerine 

voorgeschreven. In deze folder leest u meer over het gebruik van  

dit medicijn en de bijwerkingen. We raden u aan deze informatie 

goed door te lezen. 

 

 

Nitroglycerine 
 

Nitroglycerine is een medicijn dat de bloedvaten verwijdt. Het 

medicijn vermindert het zuurstofverbruik van het hart. Ook zorgt het 

voor een betere aanvoer van zuurstof naar het hart. 

 

Nitroglycerine wordt gebruikt bij pijn op de borst. U kunt het ook 

gebruiken vlak voordat u meer inspanning dan normaal moet 

leveren. Hiermee kunt u pijn op de borst voorkomen. 

Nitroglycerine is er als spray of tablet. 

 

Gebruiksaanwijzing spray 

 Ga zitten of liggen voordat u de spray gebruikt. 

 Houd de spray rechtop. De spray niet schudden.  

 Duw de tong tegen uw gehemelte en houd uw adem even in. 

 Spray nu onder uw tong in uw mond. 

 Sluit uw mond en houd uw adem twee seconden in. 

 

Gebruiksaanwijzing tablet 

 Zorg dat u geen etenswaren meer in uw mond heeft. 

 Leg een tablet onder uw tong. 

 Laat de tablet onder uw tong uiteenvallen. U mag de tablet niet 

doorslikken! 

 

Nitroglycerine werkt op beide manieren binnen 1 tot 3 minuten. 
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Als de pijn of beklemming na 5 minuten niet verdwenen is, kunt u 

nog een spray of tablet nemen. Als uw klachten hierna niet 

verdwenen zijn, belt u met uw huisarts of specialist. 

 
 

Bijwerkingen 
 
Als u nitroglycerine gebruikt, kunt u last hebben van duizeligheid 

vooral bij het overeind komen. Deze duizeligheid vermindert als u 

gaat liggen. Verder kunt u last hebben van blozen, hoofdpijn, 

hartkloppingen, vermoeidheid en misselijkheid.  

Als de bijwerkingen aanhouden of erg hinderlijk voor u zijn, kunt u 

dit met uw huisarts of specialist bespreken. 

 
 

Belangrijk 
 
Medicijnen tegen hart- en vaatziekten kunnen de bijwerkingen van 

andere geneesmiddelen versterken. De medewerkers van de 

apotheek kunnen u hier meer over vertellen.  

 
Zwangerschap en borstvoeding 

 Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van het gebruik 

nitroglycerine tijdens de zwangerschap. 

 Het gebruik van nitroglycerine wordt afgeraden in de periode dat 

u borstvoeding geeft. Er zijn geen gegevens bekend over de 

risico’s voor uw baby.  

 
 

Tot slot 
 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact 

opnemen met uw huisarts, specialist of uw apotheek. 
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