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BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK 
 

Benaming 

Nicorette 5 mg 

Nicorette 10 mg 

Nicorette 15 mg 

Pleister voor transdermaal gebruik 

 

Samenstelling 

Nicorette 5 mg:  nicotine 8,3 mg - beschermlaag - niet-geweven polyester – polyisobutyleen - 

polybuteen - gesiliconeerd polyester per transdermaal systeem van 10 cm² met 

een vrijstelling van ca 5 mg/16 h 

 

Nicorette 10 mg: nicotine 16,6 mg - beschermlaag - niet-geweven polyester – polyisobutyleen - 

polybuteen - gesiliconeerd polyester per transdermaal systeem van 20 cm² met 

een vrijstelling van  ca 10 mg/16 h 

 

Nicorette 15 mg: nicotine 24,9 mg - beschermlaag - niet-geweven polyester – polyisobutyleen - 

polybuteen - gesiliconeerd polyester per transdermaal systeem van 30 cm² met 

een vrijstelling van  ca 15 mg/16 h 

 

 

Farmaceutische vormen, verpakkingen en wijze van aflevering 

- pleister voor transdermaal gebruik (toediening op de huid). 

- verpakkingen van 14 pleisters. 

Nicorette 5 mg, 10 mg en 15 mg, pleisters voor transdermaal gebruik zijn vrij van voorschrift. 

 

Farmacotherapeutische groep 

Bevat nicotine en wordt gebruikt om de symptomen van het stoppen met roken te verminderen. 

 

Registratiehouder en fabrikant 

Registratiehouder: Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Roderveldlaan 1, 2600 Berchem. 

Fabrikant: McNeil AB, Norrbroplatsen 2, P.O.Box 941, 251 09 Helsingborg, Zweden 

 

Aangewezen bij 

Nicorette wordt gebruikt om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan die de meeste rokers 

ondervinden wanneer ze stoppen met roken. (Lees het hoofdstuk "Werkingsprincipe" voor nadere 

uitleg). 

 

Werkingsprincipe 

Het lichaam van een roker vraagt om nicotine 

Het werkingsprincipe van Nicorette steunt op de vaststelling dat afhankelijkheid van nicotine één van 

de belangrijkste oorzaken is van verslaving aan tabak. Voor de meeste regelmatige rokers, die de 

rook inademen, is roken dus meer dan een slechte gewoonte. Hun lichaam is afhankelijk geworden 

van de nicotine. Als zo iemand stopt met roken, dan veroorzaakt het plotselinge tekort aan nicotine, 

verschijnselen als prikkelbaarheid, zweverigheid, honger, slecht humeur, slecht slapen, enz... Dat 

noemt men ontwenningsverschijnselen. Het belangrijkste teken van nicotine-derving is een hevige 

trek naar sigaretten, wat bijna alle "stoppers" ervaren. 

 

Roken: tegelijk een verslaving en een gewoonte 
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De meeste rokers zijn lichamelijk van nicotine afhankelijk geworden.  Maar de problemen, die 

mensen ondervinden als ze met roken ophouden, komen ook nog uit een andere hoek: na verloop van 

tijd is roken een vast onderdeel van de alledaagse bezigheden, als beloning, als genoegen of als 

afleiding bij moeilijke of onplezierige situaties.  Het is duidelijk dat wie wil stoppen, ook met deze 

sterke gewoonten zal moeten breken. 

 

Rokers vinden definitief stoppen met roken vaak zo moeilijk omdat ze twee dingen tegelijk willen 

doen: hun lichaam eraan wennen dat het voortaan geen nicotine meer krijgt, en breken met een 

diepgewortelde gewoonte.  Dat is voor veel mensen teveel ineens. 

 

Nicorette onderdrukt ontwenningsverschijnselen 

Wanneer u stopt met roken, protesteert uw lichaam tegen het plots tekort aan nicotine.  Nicorette 

vangt dit tekort tijdelijk op. De bekende lichamelijke ontwenningsverschijnselen voelt u dan minder 

erg aan.  Op deze wijze wordt u minder gehinderd bij uw inspanningen om uw rookgewoonte te 

doorbreken.  U kan zich rustiger concentreren om aan de momenten van verleiding te weerstaan.  

Wanneer dat is gelukt, kan u in een tweede stap het gebruik van Nicorette geleidelijk verminderen en 

tenslotte stopzetten. 

 

Omstandigheden waarbij gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden 

- Nicorette is niet bedoeld voor kinderen of voor personen die niet gewoon zijn om regelmatig te 

roken. 

- Tijdens een behandeling met Nicorette pleister mag u geen enkel ander middel gebruiken dat 

nicotine bevat of mag u niet verder blijven roken. 

- Gebruik de Nicorette pleister niet wanneer U overgevoelig bent aan nicotine of een ander 

bestanddeel van de pleister. 

- Het gebruik van de Nicorette pleister moet vermeden worden in geval van een recent hartinfarct 

(binnen de 3 maanden), angina pectoris (= hartkramp), ernstige hartritmestoornissen of een 

beroerte. 

- Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische huidaandoening zoals psoriasis, 

chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter Nicorette kauwgom, neusspray of inhaler 

gebruiken en niet de pleisters. 

 

Bijzondere voorzorgen 
Nicorette heeft een lichte invloed op de bloedvaten, wat nadelig zou kunnen zijn voor personen met 

een bestaande ziekte van hart- of bloedvaten (stabiele angina pectoris, ongecompenseerd hartfalen, 

vasospasmen). Informeer uw arts. In ieder geval is doorgaan met roken zeker nadeliger voor hart- en 

vaatpatiënten.  

Nicorette dient met voorzichtigheid gebruikt te worden in geval van: 

- hoge bloeddruk 

- aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen 

- perifere vaataandoeningen 

- maag- en darmzweren 

- insuline afhankelijke suikerziekte (lagere dosissen insuline kunnen nodig zijn na stoppen met 

roken) 

- een overactieve schildklier (= hyperthyroïdie) 

- feochromocytoom (= gezwel van de bijnieren) 

- matige tot ernstige leverziekte  

- ernstige nierbeschadiging 

Zoals alle geneesmiddelen, moet ook Nicorette BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN 

WORDEN BEWAARD. 
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Onverenigbaarheden 

Geen. 

 

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding 

De dosis van sommige geneesmiddelen dient aangepast te worden bij stoppen met roken. Vraag raad 

aan uw apotheker of arts wanneer u beslist met roken te stoppen. 

 
Zwangerschap en borstvoeding 

 
Zwangerschap 

Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u 

volledig te stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby.  

De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk 

aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op 

spontane vruchtafdrijving en op perinatale sterfte.  Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en 

bijgevolg van nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn. 

U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette.   

Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn.  

Indien u er niet slaagt om te stopen met roken zonder vervangende behandeling van nicotine, wend u 

tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik van Nicorette zal evalueren.  

Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen houtje ondernomen 

worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch toezicht. 

 

Borstvoeding 

Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens een geneesmiddel in te nemen. 

Het gebruik van Nicorette pleister moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat 

nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het 

kind, zelfs bij normale dosissen.  

Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het 

gebruik van Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden. Het gebruik van een andere 

vorm van Nicorette (kauwgom, Inhaler of Microtab) geniet de voorkeur boven de pleisters. Indien 

nicotinesubstitutiebehandeling wordt gebruikt tijdens de periode van borstvoeding, moet 

Nicorette gebruikt worden net na het voeden en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding 

voorafgaan. 

 

Besturen van voertuigen en gebruik van machines 

Bij het begin van de behandeling of bij overmatig gebruik kan eventueel duizeligheid optreden. 

 

Hoe gebruiken en hoeveel 

Toedieningswijze en toedieningsweg 

Alleen voor rokers. 

- Hoeveel 

 Gebruik iedere dag een nieuwe pleister: 

 's morgens bij het ontwaken aanbrengen en bij bedtijd weer verwijderen. Dit moet U zo 

 tenminste 3 maanden lang volhouden.  

 

- Welk type pleister: 

 Begin de behandeling met Nicorette 15 mg. 

 Na 3 maanden moet U geleidelijk afbouwen. 
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 Dat kan U doen door over te schakelen naar steeds lichtere types: eerst 

 Nicorette 10 mg, dan Nicorette 5 mg. 

 

- Wijze van gebruik 

 - Neem de pleister uit de verpakking en verwijder de beschermende folie. 

 

 - Breng de pleister aan op droge, onbehaarde huid bijvoorbeeld op heup, bovenarm of 

borst. 

  Druk de pleister ongeveer 10 seconden met de handpalm stevig vast. 

 

 - De pleister iedere avond, voor het slapengaan, verwijderen. Dichtplooien met de  

  klevende helften tegen elkaar, en weggooien in de vuilniszak. 

 

 - De volgende ochtend een nieuwe pleister op een andere plaats kleven. 

 

 - U kan de pleister gerust blijven dragen als u aan sport doet, een warm bad of een douche  

  neemt of wanneer U gaat zwemmen. 

 

Kinderen: Nicorette moet BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN WORDEN BEWAARD. 

 

 

Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden 

Overdosering kan optreden wanneer U verschillende pleisters tegelijk zou gebruiken, of wanneer U 

niet aan nicotine zou gewend zijn. Er kan ook overdosering optreden wanneer U, naast de Nicorette 

pleister, ook nog andere vormen van nicotine zou gebruiken, bvb. verder roken. 

Indien iemand, hoe onwaarschijnlijk ook, de pleister zou doorslikken dan blijft het risico beperkt 

omdat de nicotine er erg traag uit vrijkomt.  

 

Verschijnselen van overdosering zijn: misselijkheid, buikpijn, neiging tot braken, diarree, koud 

zweet, hoofdpijn, duizeligheid, gehoorstoornissen en algemene zwakte. Bij hoge dosissen kunnen 

deze symptomen gevolgd worden door een te lage bloeddruk, een zwakke en onregelmatige pols, 

ademhalingsmoeilijkheden en stuiptrekkingen. 

Waarschuw in dat geval onmiddellijk uw arts, zeker wanneer het om een kind zou gaan. 

 

Ongewenste effecten 

Nicorette pleister kan dezelfde ongewenste veroorzaken als nicotine, toegediend via andere bronnen. 

 

Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig 

gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans duidelijk beter dan blijven 

roken. 

 

Ongeveer 20% van de gebruikers ervaarden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken 

van de behandeling. 

 

Frequent (>1/100): 

Centraal:  hoofdpijn 

Maag-darm:  gastro-intestinaal ongemak, misselijkheid, braken 

Lokaal:   roodheid van de huid, jeuk 

 

Niet frequent (1/100 – 1/1000): 

Hart en bloedvaten: hartkloppingen, hartritmestoornissen, verhoging van hypertensie 
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Huid:   netelroos 

 

Zelden (< 1/1000): 

Hart en bloedvaten: ongecontroleerde hartcontracties 

 

Sommige symptomen zoals duizeligheid, hoofdpijn en slaapstoornissen kunnen betrekking hebben 

op ontwenningsverschijnselen welke geassocieerd zijn met stoppen met roken. Mondzweren kunnen 

voorkomen wanneer U stopt met roken. Het verband met het gebruik van de pleister is onduidelijk. 

 

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 

ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 

 

Bewaring 

De Nicorette pleisters moeten bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard worden en zijn dan 

houdbaar tot de datum die op de verpakking staat. 

 

Datum van de laatste revisie van de bijsluiter 

Juni 2009 
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