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PIJNSTILLERS 

Paracetamol 500mg (40 tabletten) 

1 tot 2 tabletten per keer, max 6 per dag 

Verwacht ik te gebruiken bij hoofdpijn tgv hoogte, m.n. in de 

ochtend/gedurende de nacht 

Ibuprofen 400 mg (10 tabletten) 

1 tablet per keer, max 3 tabletten per dag. Slik verdeeld over de 

dag 

NIET  i.c.m. Diclofenac gebruiken, dat molt je nieren! 

Verwacht ik te gebruiken als paracetamol niet afdoende is tegen 

de hoofdpijn. 

Diclofenac 100mg (10 tabletten) 

1 tablet per keer, max 2 per dag 

Met water innemen, tegelijk met voedsel innemen i.v.m. maag 

Verwacht ik alleen te gebruiken bij evt. blessure om enigszins 

pijnloos verder (naar beneden) te kunnen 

Tramadol 50mg (7 tabletten) 

1 tablet per keer, max 3 per dag 

Dit is zusje van morfine, bijwerking is dat je erg suf wordt 

(beïnvloed reactievermogen) 

Verwacht ik alleen te gebruiken bij evt. blessure om enigszins 

pijnloos verder vervoerd te kunnen worden 

 

HOOGTEZIEKTE 

Diamox – Acetazolamide 250mg (24 tabletten) 

Preventief gebruik:  ’s ochtend en eind van de middag een halve 

tablet (125mg) 

Preventief/Curratief: ’s ochtends hele en eind van de middag 

halve tablet 

Bijwerking: koolzuur smaakt vies, veel plassen, gevoel van 

opgezwollen handen en voeten. 

Ik verwacht dit te gaan gebruiken v.a. kamp 1 omdat we dan 

hard omhoog gaan, maar nog even bezien. NB Bovenstaande 

dosering uit literatuur en ervaring. Afdalen is beste medicijn!!! 

 

NB er gaat ook Dexamethason mee (Jolanda) 

 

ALLERGISCHE REACTIES 

Desloratadine 5mg (30 tabletten) 

1 tablet per dag 

Alleen wanneer nodig nemen. Apotheker raadde aan te vangen 

met dubbel dosis, en als allergische reactie aanhoud de 

volgende dag weer te nemen. Kan ook ‘in dagelijks’ gebruik 

handig zijn, kent weinig tot geen bijwerkingen. 

 

Nestocyl  (1/4 tube (restant)) 

Op wondje/insectenbeet smeren tegen de jeuk 

NB ik neem ook Deet mee, tegen evt. muggen in Osh 

 

WATERZUIVERING 

Purificatietabletten    (50st) 

Oasis water zuivering tabeltten. 1 per l. 30min wachten 

 

Hadrex (30ml) 

5 druppels per liter, schudden en half uur wachten 

TIP: smaaktabletten in water tegen chloorsmaak 

In neem mee vitamitebruistablet (Kruidvat), Isostar tabletten en 

Karvan Cévitam GO 

HOESTEN/KEEL 

Codeinefosfaat 10mg  (60 tabletten) 

3 tabletten per dag, verdeeld over de dag (werkt 8 uur) 

Codeïne aanbevolen in lage dosering tabletten (10mg, je hebt 

ook 20 en 50mg pilletjes). Meer slikken dan 3* 10mg pdag 

dempt prikkel meestal niet meer dan hogere dosering, en maakt 

je alleen maar suffer. NB werking duurt wel 1tot2 uren na eerste 

inname, Apotheker adviseerde te beginnen met 20mg (2 

tabletten) en daarna t ablet per keer zolang als nodig. Echte 

invloed op reactievermogen is aangetoond v.a. 20mg aldus 

hem. 

 

Strepsils   (24 pastilles) 

Om de 2-3 uur 1 tablet langzaam opzuigen. Max 12 tabletten 

per dag en max 3 dagen gebruiken 

Neem ik bij (beginnende) keelpijn 

 

Isla keelpastilles  (19 pastilles) 

naar behoefte meerdere keren per dag 1-2 pastilles opzuigen 

Bijwerking: kan laxerend werken bij overmatig gebruik (door 

kunstmatige zoetstoffen) 

Bij kriebelhoest en heesheid 

Antaflu met dropsmaak  (1/2 zak) 

Bijwerking: kan laxerend werken bij overmatig gebruik (door 

kunstmatige zoetstoffen) 

Lekker en verzachtend voor de keel 

 

BACTERIËLE INFECTIES 

Ciproxin/Ciprofloxacine  (20 tabletten) 

(=antibioticum, geen peniciline!) 

Werkt tegen infectie luchtwegen, maar ook maag/darm 

infectie. (bij koorts en diarree >2dgn) 

Kuur afmaken (5dgn, 2pd).  

En...bij buikloop zal eenmalige inname van 2 tabletten vaak 

helpen (doet huisarts zelf ook op vakantie zei hij) 

Innemen met veel water; NIET met melk of vruchtensap (en dit 

ook 4uur nam innemen niet drinken). Fel zonlicht op huid 

vermijden. 

 

DIARREE en VERSTOPPING 

Loperamide 2mg (Kruidvat Diarreeremmers) (10 tabletten) 

Begindosering 2 capsules, bij aanhoudende diarree iedere 2 uur 

’n capsule. Max 8 per dag. 

Legt darmwerking stil, neem ik alleen nemen als echt nodig! 

O.R.S. Electrolyte   (12 zakjes) 

Volledig oplossen in 200ml water. Na iedere dunne ontlasting 

innemen 

Is glucose-zoutoplossing, gebruiken bij diarree om uitdroging te 

voorkomen 

 

Bisacodyl 5mg laxeertabletten  (10 tabletten) 

1-2 tabletten per keer, max 2 tabletten per dag.  

Niet gebruiken bij ontstekingen/infecties 


