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Advies voor correct gebruik van 
cetirizine 

 
 

 

 

Welke producten bevatten cetirizine? 

 

Cetirizine is de werkzame stof in Cetirizine EG, CetiSandoz, Cetirizine Teva, Cetirizine UCB en Zyrtec. 

 

Wat doet dit geneesmiddel? 

 

Cetirizine is een geneesmiddel tegen allergie (bv voor pollen, stof of huisdieren). Cetirizine kan gebruikt worden 

bij hooikoorts, door allergie ontstoken ogen of neus, jeuk en netelroos. 

Hoe kan je een allergie herkennen? 

 

 Niezen, jeuk aan de neus, loopneus/verstopte neus (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie); 

 Jeukende en tranende rode ogen (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie); 

 Jeuk aan gehemelte en kriebelhoest (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie). 

 Kindjes kunnen bijkomend moe en hangerig zijn (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie). 

 Hooikoorts: De klachten zijn het hevigste in het voorjaar en de zomer, tijdens de middag bij droog, warm en 

winderig weer. De klachten zijn minder uitgesproken aanwezig tijdens regenbuien. 

 Niet-seizoensgebonden: De klachten treden op bij blootstelling aan het allergeen. 

 De klachten verdwijnen spontaan wanneer er geen contact meer is met het allergeen. 
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Welke hygiënische maatregelen kan je treffen? 

 

 Vermijd zoveel mogelijk contact met het allergeen. 

 Bij hooikoorts: 

o Droog schone was binnenshuis. 

o Buitenactiviteiten doe je bij voorkeur vóór 10u00. 

o Maai het gras niet zelf. 

o Stofzuig je huis regelmatig. 

o Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, verlucht indien nodig enkel in de vroege ochtend. 

o Neem een douche voordat je naar bed gaat om de pollen van je af te wassen. 

o Raadpleeg de pollenkalender op https://www.pollennieuws.nl/pollenkalender/ 

 Bij last aan de ogen: 

o Draag GEEN contactlenzen tot alle symptomen verdwenen zijn. 

o Draag buiten een zonnebril om minder contact van stuifmeel met het oogslijmvlies te bekomen. 

o Koude kompressen (bv koud washandje) verminderen de zwelling, roodheid en irritatie en geven 

verlichting. 

o Vermijd wrijven in je ogen. 

o Bevochtigende kunsttranen of oogdruppels tegen allergie kunnen bijkomende verlichting van de 

symptomen geven. 

 Bij jeuk: 

o Koude kompres kan de jeuk verzachten. 

o Komt de jeuk door droge huid, hydrateer je huid dan met een vocht inbrengende crème. 

Hoe en wanneer mag je dit geneesmiddel innemen? 

 

 Cetirizine mag vanaf de leeftijd van 6 jaar gebruikt worden: 

o Kinderen van 6-12 jaar: 2x per dag een halve tablet (5mg) inslikken met een half glas water. 

o Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: 1x per dag 1 tablet (10mg) inslikken met een half glas 

water. 

 Een tablet cetirizine werkt vanaf een uur na inname. De werking houdt tot 24 uren aan. 

 Wanneer neem je dit geneesmiddel in? 

o Als je een hele periode last hebt: neem dit geneesmiddel elke dag. 

o Als je af en toe last hebt: neem dit geneesmiddel wanneer je last hebt of 30 minuten op voorhand 

indien je verwacht dat je last gaat krijgen. 

 Als je een dosis vergeten bent: neem de tablet alsnog in indien het nog meer dan 8u duurt voor u de 

volgende dosis normaal inneemt. Indien dat nog minder dan 8u duurt, sla de vergeten tablet dan over. 

Neem nooit een dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. 

Let op! 

 

 Dit geneesmiddel bevat lactose. 

 Voel je je suf of slaperig, neem dit geneesmiddel dan ’s avonds in. Na een paar dagen wordt de slaperigheid 

minder erg. 

o Vermijd de consumptie van alcohol aangezien alcohol de slaperigheid kan verergeren. 

o Wanneer je last hebt van slaperigheid, rij je best niet met de auto. 

 Andere belangrijke maar weinig voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, diarree 

en misselijkheid. 

 Heb je een nieraandoening, problemen met urineren, epilepsie of risico op stuipen? Contacteer je dokter 

 Neem contact op met je huisarts als de klachten niet verminderen na 3 dagen of erger worden of je als 

last hebt van benauwdheid en kortademigheid. 

http://www.pollennieuws.nl/pollenkalender/
http://www.pollennieuws.nl/pollenkalender/
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Zwangerschap en borstvoeding 

 

 De voorkeur gaat uit naar lokale oogdruppels of neusdruppels indien mogelijk. 

 Indien lokale behandeling en hygiënische maatregelen onvoldoende effect hebben, contacteer ons voor 

persoonlijk advies 

Lees aandachtig de bijsluiter voor meer informatie. 
 
 

 

 

Tip van het apotheekteam  
 

Contact met het allergeen vermijden is de beste manier om 
een allergie te bestrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uw online apotheek met advies 
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