Geneesmiddelen en alcohol
Alcohol is een verdovende stof. Dat klinkt misschien raar: veel mensen gedragen zich na een glas net veel
losser, enthousiaster en socialer. Toch heeft ook dat te maken met die verdovende werking. Alcohol verdooft namelijk eerst de delen in je hersenen die je gedrag en gevoelens onder controle houden.

Wat doet alcohol met je?

Alcohol maakt dat je jezelf gaat overschatten of zelfs
overmoedig wordt. Dat kan voor gevaarlijke situaties
zorgen. Niet alleen in het verkeer, maar bijvoorbeeld
ook door een val of ongeluk in huis. De effecten van
alcohol zijn er al vanaf één of twee glazen. Dus ook
als je je (nog) niet dronken voelt. Hoe sterk het effect
van alcohol is, verschilt per persoon en per situatie.
Alcohol kan op het hele lichaam werken. Het komt
namelijk via de slokdarm, maag en dunne darm terecht in het bloed. De belangrijkste effecten van alcohol in het lichaam zijn:
•

Verdoving van de hersenen. Coördinatie- en beoordelingsvermogen worden minder, je kan je
minder goed concentreren en je reacties worden
langzamer. Daarnaast wordt het trillen van ledematen minder (bij matig gebruik). Je reageert
trager, je hoort een ziet minder scherp en je evenwicht kan verstoord raken.

•

Vaker plassen. Alcohol zorgt voor verlies van
vocht.

•

Lagere bloedsuikerspiegel. Dit kan zorgen voor
duizeligheid, zweten en trillen.

•

Meer eetlust

•

Ander slaappatroon: beter slapen in de eerste helft
van de nacht, maar slechter slapen in de tweede
helft van de nacht. Alcohol kan snurken en slaapwandelen verergeren. Bij slaapproblemen is het
advies om s' avonds geen alcohol te drinken.

•

De bloedvaten verwijden.

Alcohol en medicatie

Alcohol drinken als je geneesmiddelen neemt, is niet
altijd zonder risico's. Wie zeker wil spelen, drinkt beter niet. Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan,
zeker als je elke dag geneesmiddelen neemt. Wie
laat zich niet van tijd tot tijd verleiden door een glaasje? In dit geval ben je best op de hoogte van de mogelijke effecten van alcohol op enkele veel gebruikte
geneesmiddelen, en welke combinaties je zeker moet
vermijden.

Hoe beïnvloeden alcohol en geneesmiddelen elkaars werking?
Als je alcohol drinkt en medicatie inneemt, moet je
lichaam zowel de alcohol als de geneesmiddelen
afbreken. Deze combinatie zorgt niet altijd voor problemen. Toch is het goed om weten dat alcohol de
werking van bepaalde geneesmiddelen verstoort, of
omgekeerd dat bepaalde geneesmiddelen de effecten van alcohol versterken.
Er zijn drie mogelijke gevolgen:
1. de effecten van alcohol worden versterkt, want je
lichaam breekt alcohol minder goed af. Hierdoor
neemt het verdovend effect van alcohol toe, met andere woorden je wordt slaperig, je concentratie alsook
je reactievermogen en coördinatie verminderen. Ook
kunnen onaangename effecten zoals een warm en
rood aangezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van
de bloeddruk, duizeligheid en hartkloppingen optreden.
2. de medicatie is minder werkzaam, want de geneesmiddelen worden minder goed door het lichaam opgenomen en/of ze worden sneller afgebroken.
3. de werking van de geneesmiddelen neemt toe
doordat de geneesmiddelen minder goed worden
afgebroken. Hierdoor is het gevaar op bijwerkingen
groter.
Merk op dat alcohol drinken terwijl je geneesmiddelen neemt, niet steeds betekent "op hetzelfde moment". Ook met enkele uren tijd, tot zelfs enkele dagen voor sommige medicatie, tussen het drinken van
alcohol en de inname, kunnen de effecten elkaar nog
versterken of verzwakken.
Over welke geneesmiddelen gaat het?
De effecten zijn niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid alcohol en de persoon die drinkt, maar ook
van de soort medicatie die je gebruikt. Bij het ene
geneesmiddel zijn er pas problemen wanneer je elke
dag alcohol drinkt of grote hoeveelheden. Bij andere
geneesmiddelen voel je het verschil al bij één glas
alcohol. Bij nog andere is er geen verschil.

Ben je niet zeker of je alcohol mag drinken in combinatie met de medicijnen die je neemt? Heb je een
ziekte waarbij je alcohol misschien beter achterwege
laat of tot een bepaalde hoeveelheid beperkt? Vraag
het na bij je huisarts of apotheker.
Bloeddruk- en hartproblemen:
Alcohol heeft een effect op de bloeddruk en op bloeddrukmedicatie:
•

Heb je last van een lage bloeddruk? Pas dan op
met het drinken van een grote hoeveelheid alcohol. Die doet je bloeddruk plots dalen.

•

Neem je medicijnen tegen een lage bloeddruk?
Dan kan alcohol hun werking tegengaan, waardoor je je moe en duizelig gaat voelen.

•

Heb je last van een hoge bloeddruk? Weet dan
dat dagelijks alcohol drinken je bloeddruk verhoogt.

•

Als je bloeddrukverlagende medicijnen neemt,
kan dagelijks drinken hun werking tegengaan.

Je leest vaak dat een beetje alcohol goed is voor het
hart. Sommige onderzoeken bevestigen dat, maar
andere spreken dat weer tegen. Wil je problemen
voorkomen? Dan zal een gezonde levensstijl met een
gezonde voeding en voldoende beweging veel beter
helpen dan een glas alcohol. Alcohol is zeker geen
medicijn: het zal sowieso niet helpen tegen bestaande hartproblemen.

Diabetes:
Heb je diabetes, beperk dan je alcoholgebruik. Alcohol kan immers een te lage suikerspiegel veroorzaken.
Zeker tussen de maaltijden door kan dit zorgen voor
een hypo.
Geneesmiddelen bij allergie:
Alcohol versterkt sommige bijwerkingen van deze geneesmiddelen zoals slaperigheid en een verminderde
bewegingscoördinatie- en concentratievermogen.
Antibiotica:
In tegenstelling tot wat velen denken, vermindert
alcohol de werking van een antibioticum niet. De
combinatie met alcohol kan bij deze antibiotica (metronidazol (Flagyl) en ornidazol (Tiberal)) echter wel
ernstige bijwerkingen veroorzaken: bloeddrukdaling,
hartkloppingen, hoofdpijn, een rood en warm gezicht,
misselijkheid en zweten. Drink geen alcohol tot en
met 2 dagen na het stopzetten van deze medicatie!
Pijnstillers:
Pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, diclofenac, enzovoort hebben als bijwerking dat ze het
maagslijmvlies irriteren. Alcohol kan ervoor zorgen
dat dit sneller gebeurt.
Vraag raad aan je arts of apotheker voor je besluit
te genieten van een lekker glas. Bovenal, drink
met mate!
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