
Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Vicks Droge Hoest, 1,33mg/ml, siroop
dextromethorfan hydrobromide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 
Dit medicijn kan tot afhankelijkheid leiden. Daarom moet de behandeling zo kort mogelijk gehouden worden. 

 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Overleg met uw arts of apotheker voordat u Vicks Droge Hoest inneemt.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 

staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 Wordt uw klacht na 4 tot 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
 Als u medicijnen inneemt als bepaalde middelen tegen depressie of psychosen kan Vicks Droge Hoest een 

wisselwerking vertonen met deze medicijnen en kunt u veranderingen in uw geestestoestand ervaren (bijv. 
opwinding, hallucinaties, coma) en andere effecten, zoals een lichaamstemperatuur boven 38 °C, snellere hartslag,
instabiele bloeddruk en overdreven reflexen, spierstijfheid, gebrek aan coördinatie en/of maag-
darmverschijnselen (bijv. misselijkheid, braken, diarree).

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Vicks Droge Hoest en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u Vicks Droge Hoest niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit Vicks Droge Hoest?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vicks Droge Hoest?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS VICKS DROGE HOEST EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN GEBRUIKT?
Vicks Droge Hoest is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van een droge hoest zonder 
slijmvorming. 

Wordt uw klacht na 4 tot 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U VICKS DROGE HOESTNIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u Vicks Droge Hoest niet gebruiken?
 U ben allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kan u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 Bij ademhalingsproblemen of bij hoest ten gevolge van astma. Hoesten is in deze gevallen noodzakelijk opdat de luchtwegen

niet verstopt zouden geraken.
 Bij gelijktijdige behandeling met mono-amino-oxidaseremmers (medicijnen tegen depressie) of tot 2 weken na het stoppen 

van de behandeling.
 Als u geen sucrose, glucose of fructose verdraagt.
 Bij ernstige verminderde werking van de lever.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?
 Als u een oudere patiënt bent. De oorspronkelijk aanbevolen dosis moet dan verminderd worden.
 Hoest als gevolg van slijmen in de keel, mag niet onderdrukt worden.
 Als u nog andere medicijnen neemt, lees dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere medicijnen?”.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?
Gebruikt u naast Vicks Droge Hoest nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort 
doen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. 

Gebruik Vicks Droge Hoest niet samen met:
 Mono-amino-oxidaseremmers (medicijnen tegen depressie) tot 2 weken na het stoppen van deze medicatie.
 Medicijnen die de afbraak van dextromethorfan kunnen beïnvloeden zoals fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, 

amiodarone, quinidine en haloperidol.



 Het gelijktijdig gebruik van Vicks Droge Hoest en sedativa zoals benzodiazepines of aanverwante medicijnen verhoogt het 
risico op slaperigheid, ademhalingsmoeilijkheden (ademhalingsdepressie), coma en kan levensbedreigend zijn. Daarom dient
gelijktijdig gebruik enkel overwogen te worden wanneer andere behandelingsopties niet mogelijk zijn. Als uw arts Vicks 
Droge Hoest echter toch voorschrijft samen met kalmerende middelen (sedativa), moet uw arts de dosis en de duur van de 
gelijktijdige behandeling beperken. Gelieve uw arts of apotheker te informeren over alle kalmerende middelen die u inneemt,
en de dosisaanbevelingen van uw arts strikt op te volgen. Het kan nuttig zijn om vrienden of familieleden te informeren om 
te letten op de hoger vermelde tekenen en symptomen. Neem contact op met uw arts wanneer u deze symptomen vertoont.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Neem nooit Vicks Droge Hoest in samen met alcohol. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
Wanneer u zwanger bent of wanneer u borstvoeding geeft, mag u Vicks Droge Hoest niet innemen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Vicks Droge Hoest kan slaperigheid en duizeligheid bij u veroorzaken. Als u last heeft van slaperigheid en duizeligheid, bestuur
dan geen voertuigen en/of bedien geen machines.

Vicks Droge Hoest bevat:
 sucrose en invertsuiker (honing)

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel inneemt.
Bevat 5.55g sucrose per dosis. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

 natrium
Dit middel bevat 27.9 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per doseringseenheid (15ml). 
Dit komt overeen met 1.40% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een 
volwassene.

 5 vol% alcohol
Dit middel bevat 592 mg alcohol (ethanol) per doseringseenheid van 15 ml. De hoeveelheid per dosis van 15 ml in dit 
middel komt overeen met minder dan 12 ml bier of 5 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is 
zo weinig dat u hier niets van merkt.

 Propyleenglycol
Dit middel bevat 850.50 mg propyleenglycol per doseringseenheid van 15 ml.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, neem dit middel dan niet in, tenzij aanbevolen door uw arts. Uw arts kan extra 
controles uitvoeren wanneer u dit middel inneemt.
Als u een leveraandoening of nieraandoening heeft, neem dit middel dan niet in, tenzij aanbevolen door uw arts. Uw arts 
kan extra controles uitvoeren wanneer u dit middel inneemt.

 Natriumbenzoaat
Dit middel bevat 15 mg benzoaatzout in elke doseringseenheid van 15 ml.

3. HOE GEBRUIKT U VICKS DROGE HOEST?
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker. 

De geadviseerde dosering is:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 
15ml, 3 tot 4 maal per dag. 
Neem niet meer dan 22,5ml per keer, en niet meer dan 90ml per 24 uur.
Kinderen jonger dan 12 jaar: 
Niet gebruiken, tenzij op doktersadvies.

Toediening:
Vicks Droge Hoest wordt via de mond (oraal) ingenomen. Goed schudden voor gebruik. Gebruik de bijgevoegde doseerbeker. 

Behandelingsduur:
Gebruik Vicks Droge Hoest niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder medisch advies.
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Gebruik bij kinderen 
Ernstige bijwerkingen kunnen voorkomen bij kinderen in geval van overdosis, inclusief neurologische aandoeningen. Verzorgers 
mogen de aanbevolen dosis niet overschrijden.

Heeft u te veel van Vicks Droge Hoest gebruikt?
Wanneer u te veel van Vicks Droge Hoest heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (( 070/245.245).
Als u te veel van Vicks Droge Hoest heeft ingenomen, kunt u de volgende verschijnselen krijgen: misselijkheid en braken,
onwillekeurige spiersamentrekkingen, opwinding, verwardheid, slaperigheid, stoornissen van het bewustzijn, onwillekeurige
en snelle oogbewegingen,  hartaandoeningen (snelle hartslag),  coördinatiestoornissen,  psychose met visuele hallucinaties,
overprikkelbaarheid en troebel zicht.
Andere  verschijnselen  in  het  geval  van  ernstige  overdosis  kunnen  zijn:  coma,  ernstige  ademhalingsproblemen  en
stuiptrekkingen.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis als u last krijgt van een van de bovenvermelde verschijnselen.

Bent u vergeten Vicks Droge Hoest te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Vicks Droge Hoest:
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen veralgemeende overgevoeligheidsreactie
Psychische stoornissen: mentale verwardheid en opgewondenheid. Waanvoorstellingen

en psychotische symptomen bij overdreven gebruik.
Zenuwstelselaandoeningen slaperigheid, duizeligheid
Oogaandoeningen pupilverwijding (troebel zicht)
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: krampen van de luchtwegen
Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken, diarree, verstopping (constipatie)
Huid- en onderhuidaandoeningen huiduitslag, jeuk, netelroos, huidopzwelling

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die
niet in deze bijsluiter staan. 
U  kunt  in  België bijwerkingen  ook  rechtstreeks  melden  via  het  Federaal  agentschap  voor  geneesmiddelen  en
gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03 - B-1210 Brussel OF Postbus 97 – B-1000 Brussel - Madou -
Website:  www.eenbijwerkingmelden.be - e-mail:  adr@fagg.be,  en  in Luxemburg via Direction de la Santé – Division de la
Pharmacie  et  des  Médicaments,  Villa  Louvigny  –  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg  -  Site  internet:
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.  Door bijwerkingen te melden,  kunt u ons helpen meer
informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U VICKS DROGE HOEST?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de fles na “Exp”. Daar staat een 
maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen 
moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier 
vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Vicks Droge Hoest?
De werkzame stof in dit middel is dextromethorfan hydrobromide 1,33mg/ml.
De andere stoffen in dit medicijn zijn sucrose, natrium saccharine, propyleenglycol, ethanol 96% v/v, natriumcitraat, citroenzuur,
natriumcarboxymethylcellulose, polyethyleenoxide, honing aroma (propyleenglycol, honing, honing aroma, caramel), 
methoxypropaandiol, polyxyl 40 stearaat, natriumbenzoaat, ijzerhart aroma, gezuiverd water (zie rubriek 2 “Vicks Droge Hoest 
bevat”).
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Hoe ziet Vicks Droge Hoest er uit en hoeveel zit er in de verpakking?
Vicks Droge Hoest is  een  honingkleurige  siroop in een  geelbruine ondoorzichtige  glazen  fles  van 120,  180 of  250 ml met
kinderveilige sluiting en doseerbeker. Niet alle verpakkingen zijn op de markt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
P&G Health Belgium BV/SRL
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever
Info: ( 0800/15174 (9 - 17 h)
Fabrikant:
Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Procter & Gamble Straße 1
D-64521 Groß-Gerau
Duitsland

Dit medicijn is geautoriseerd onder het volgende nummer: BE172952

Afleveringswijze: Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2021.
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