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Overzicht van pijnstillers nsaid 
  

 Overzicht van de pijnstillers die u wel of niet mag gebruiken 
In overleg met uw arts staat op deze lijst aangegeven welke pijnstillers u wel of niet mag gebruiken: 
- Omdat u een overgevoeligheidsreactie heeft gehad, geldt als algemene regel dat u NOOIT 
medicijnen gebruikt van iemand anders! 
- Het is verstandig om altijd uw pijnstillers liefst met een recept, bij de apotheek te kopen, 
waarbij u deze lijst kunt meenemen. Dus niet bij de drogist of bij de supermarkt. 
- Doordat er regelmatig nieuwe middelen of nieuwe merknamen op de markt komen is het 
verstandig deze onbekende middelen niet te gebruiken of pas na overleg met uw arts. 
- Niet altijd wordt een pijnstiller als pijnstiller voorgeschreven (soms ook als bloedverdunner). 
Let hierop en overleg dit met uw arts als u twijfelt. Als het middel op de  “verboden lijst” staat,  mag u 
het nooit gebruiken.  
 
Voor u geldt dat u geen NSAID’s meer mag gebruiken. 

 Er zijn verschillende groepen pijnstillers: 
De NSAID’S: 
Hierin zitten de salicylaten zoals: 
- Aspirine, aspirine protect, aspro bruis, aspro cardio, aspro neuro, acetylsalicylzuur, 

acetylsalicylzuur cardio, acetylsalicylzuur neuro, ascal, ascal cardio, alka seltzer, aspégic, 
asasantin retard, APC, APAcod 

- Chefarine 4, cardegic, coldrex, carbasalaatcalcium 
- Dolocid, dolviran N 
- Migrafin 
 
Naast de salicylaten nog een aantal andere groepen middelen: (alfabetisch op stofnaam) 
- Azapropazan, prolixan 
- (natrium)Diclofenac, voltaren, biofenac, cataflam, arthrotec 
- Fenazon, spalt N 
- Fenoprofen 
- Fenylbutazon, butazoline 
- floctafenine, idalon 
- Flurbiprofen, froben 
- Ibuprofen, actifen, advil, brufen, femapirin, ibosure, ibumetin, n(e)urofen, relian, zafen 
- Indomethacine, dometin, indocid 
- Ketoprofen, orudis, oscorel 
- Meloxicam, movicox 
- Metamizol, novalgin, Nabumeton, mebutan 
- Naproxen, aleve, femex, naprocoat, naprosyne, naprovite, nycopren 
- Piroxicam, brexine, feldene 
- Propyfenazon, daro, sanalgin, saridon 
- Sulindac, clinoril, Tenoxicam, tilcotil 
- Tiaprofeenzuur, surgam, Tolmetine, tolectin 
- Tolfenaminezuur, rociclyn 
 
De groep van pijnstillers die GEEN NSAID’S zijn en veilig voor u: 
- paracetamol, darocet, hedex, (kinder)finimal, momentum, panadol 
- paracetamol met codeïne, met coffeïne, met ascorbinezuur (vit. C) 
- levomepromazine, nozinan 
- morfineachtige pijnstillers, o.a.: tramal, MS contin, temgesic, depronal, durogesicpleister 
- COX-II-remmers 
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Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Bij het 
samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht.  
 
De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks 
iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen 
in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.  
 
www.nvdv.nl 
 
 
Voor informatie over patiëntenorganisaties verwijzen wij u naar de 
website van Huidpatiënten Nederland. 
 
www.huidpatienten-nederland.nl 
 
 
 

http://www.huidarts.info/
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