
 

 

Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er 

MOVICOL
®
 Neutral 13,7 g zakje, poeder voor drank  

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden.  Desondanks moet u  

MOVICOL Neutral zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

− Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

− Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

− Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

− Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

In deze bijsluiter: 

1. Wat is MOVICOL Neutral en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wat u moet weten voordat u MOVICOL Neutral inneemt 

3. Hoe wordt MOVICOL Neutral ingenomen 

4. Mogelijke bijwerkingen  

5. Hoe bewaart u MOVICOL Neutral 

6. Aanvullende informatie 

 

1. Wat is MOVICOL Neutral en waarvoor wordt het gebruikt? 

De naam van dit geneesmiddel is MOVICOL Neutral 13,7 g zakje, poeder voor drank. Het is een 

laxeermiddel voor de behandeling van constipatie bij volwassenen, adolescenten en ouderen. Het 

gebruik bij kinderen beneden 12 jaar wordt niet aanbevolen.  

 

MOVICOL Neutral helpt u om een gemakkelijkere stoelgang te maken zelfs indien u reeds lange 

tijd geconstipeerd bent. MOVICOL Neutral is ook effectief bij heel erge constipatie, faecale 

impactie genaamd.  

 

2. Wat u moet weten voordat u MOVICOL Neutral inneemt 

Neem MOVICOL Neutral niet in als uw dokter gezegd heeft dat u:  

- een inwendige obstructie heeft (darmobstructie, darmverlamming (ileus)) 

- een geperforeerde darmwand heeft 

- een ernstige ontstekingsziekte van de darm heeft, zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn of 

toxisch megacolon 

- een allergie heeft voor de actieve bestanddelen of voor één van de andere ingrediënten van 

MOVICOL Neutral. 
 

Hartziekten 

Volg de speciale instructies bij punt 3 als u MOVICOL Neutral inneemt voor faecale impactie. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Praat met uw dokter voordat u MOVICOL Neutral neemt als u zwanger bent of borstvoeding 

geeft.  

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
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MOVICOL Neutral heeft geen invloed op uw bekwaamheid om te rijden of machines te 

gebruiken. 

 

Inname met andere geneesmiddelen  

Sommige geneesmiddelen, bijvoorbeeld anti-epileptica, kunnen mogelijk minder goed werken 

tijdens het gebruik van MOVICOL Neutral. Vertel uw arts of apotheker als u andere 

geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u 

zonder voorschrift kunt verkrijgen. 

 

3. Hoe wordt MOVICOL Neutral ingenomen 

Dit geneesmiddel kan op elk moment genomen worden, met of zonder voedsel of drank.  

Constipatie: 

Een dosis van MOVICOL Neutral is 1 zakje. 

Neem 1 tot 3 keer per dag een zakje naargelang de ernst van uw constipatie. 

 

Faecale impactie: 

Voordat u MOVICOL Neutral inneemt voor faecale impactie moet er bevestigd zijn dat u deze 

aandoening heeft. 

De dosis voor de behandeling van faecale impactie is 8 zakjes MOVICOL Neutral per dag. De 8 

zakjes moeten binnen de 6 uur genomen worden en dit, indien nodig, tot 3 dagen lang. Als u een 

hartprobleem heeft, mag u niet meer dan 2 zakjes in één uur innemen. 

 

Hoe vermengen: 

Open het zakje en giet de inhoud ervan in een glas. Voeg ongeveer 125 ml water aan het glas toe. 

Roer goed tot al het poeder opgelost is en de MOVICOL Neutral oplossing helder of licht troebel 

is, en drink vervolgens de oplossing op. Als u MOVICOL Neutral neemt voor faecale impactie, 

kan het gemakkelijker zijn om 8 zakjes op te lossen in één liter water. 

 

Duur van de behandeling: 

Constipatie: 

Een behandeling met MOVICOL Neutral duurt gewoonlijk ongeveer 2 weken. Als u MOVICOL 

Neutral langer moet innemen, ga dan naar uw dokter. Als uw constipatie veroorzaakt wordt door 

een ziekte zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS), of als u geneesmiddelen 

neemt die constipatie veroorzaken, kan uw dokter u aanbevelen om MOVICOL Neutral langer 

dan 2 weken te nemen. 

De dosering voor langdurig gebruik kan gewoonlijk worden verlaagd tot 1 of 2 zakjes per dag.  

Faecale impactie: 

Een behandeling met MOVICOL Neutral kan tot 3 dagen duren. 

 

Wat u moet doen als u meer van MOVICOL Neutral heeft ingenomen dan u zou mogen 

U kunt diarree krijgen. Stop met MOVICOL Neutral in te nemen totdat de diarree verdwijnt en 

begin vervolgens opnieuw met een lagere dosis. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op 

met uw dokter of apotheker. 

 

Wanneer u te veel van MOVICOL Neutral heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

 

Wat u moet doen als u bent vergeten MOVICOL Neutral in te nemen 

Neem de dosering zodra u eraan denkt. 
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4. Mogelijke bijwerkingen 

Zoals alle geneesmiddelen kan MOVICOL Neutral bijwerkingen veroorzaken. 

 

Meldt het onmiddellijk aan uw dokter en stop met de inname van MOVICOL Neutral als: 

 u zich zwak voelt, meer vermoeid voelt, kortademig bent, zeer dorstig bent met hoofdpijn, of 

gezwollen enkels krijgt. 

 u tekenen van een allergische reactie heeft zoals huiduitslag, netelroosachtige uitslag en 

jeuk. Andere mogelijke tekenen van een allergische reactie zijn ondermeer moeilijkheden bij 

het ademhalen of duizeligheid. 

 

Soms ervaren mensen buikpijn of een rommelend gevoel. Zij kunnen ook een opgeblazen gevoel 

hebben, last hebben van winderigheid, zich misselijk voelen of braken. Zij kunnen last hebben 

van pijn rond de anus (achterwerk) en kunnen milde diarree hebben bij de start van de inname 

van MOVICOL Neutral. Deze bijwerkingen verbeteren gewoonlijk als u de in te nemen 

hoeveelheid MOVICOL Neutral verlaagt. 

Als één van de nevenwerkingen hierboven vermeld zorgwekkend zijn of langer dan een paar 

dagen duren, of als u nevenwerkingen bemerkt die niet in deze bijsluiter vermeld zijn, informeer 

dan uw dokter of apotheker. 

 

5. Hoe bewaart u MOVICOL Neutral 

Bewaar alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen. 

 

Gebruik MOVICOL Neutral niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op het zakje en de 

doos. 

De zakjes beneden 25°C bewaren. 

 

Als u MOVICOL Neutral opgelost hebt in water en u kunt het niet meteen opdrinken, bewaar het 

dan afgedekt en in de koelkast (2 - 8°C). Gooi elke oplossing die niet binnen de 6 uur gebruikt 

werd weg. 

 

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 

afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 

maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 

 

6. Aanvullende informatie 

 

Elk zakje van 13,7 g MOVICOL Neutral bevat het volgende: 

 

 

Macrogol 3350 13,125 g 

Natriumchloride 0,3508 g 

Natriumwaterstofcarbonaat 0,1786 g 

Kaliumchloride 0,0502 g 

 

Eenmaal de oplossing klaargemaakt is met 125 ml water, geeft elk zakje het equivalent van: 
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Natrium 65 millimol/liter 

Chloride 53 millimol/liter 

Kalium 5,4 millimol/liter 

Waterstofcarbonaat 17 millimol/liter 

 

Hoe ziet MOVICOL Neutral er uit en wat is de inhoud van de verpakking 

 

MOVICOL Neutral is een poeder voor drank. MOVICOL Neutral is verkrijgbaar in dozen van 6, 

8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 of 100 zakjes. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes op de 

markt zijn gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 

Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee, België 

 

Fabrikant: 

Norgine Ltd, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82-8SJ, UK 

 

Dit geneesmiddel is toegelaten in de lidstaten van de EER onder de volgende namen: 

België MOVICOL Neutral 

Finland MOVICOL Plain 

Ierland MOVICOL Plain 

Italië MOVICOL Dearoma 

Nederland MOVICOLon Naturel 

Oostenrijk MOVICOL Aromafrei 

Spanje MOVICOL Sabor Neutro 

Verenigd Koninkrijk MOVICOL Plain 

Zweden MOVICOL Neutral 

Zwitserland MOVICOL Aromafrei 

 

 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: 

BE 328465 

 

Afleveringswijze:  

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2009 
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