
Antibiotica worden voorgeschreven door  
uw huisarts. Uw huisarts weet wanneer u 
antibiotica nodig hebt. En hoe u antibiotica 
moet innemen. Volg het advies van de huisarts 
altijd op.

Antibiotica zijn medicijnen tegen infecties 
veroorzaakt door bacteriën. Sommige mensen 
slikken heel veel antibiotica in hun leven.  
De bacterie went dan aan de antibiotica en  
gaat dan niet meer dood. De antibiotica helpt  
niet meer. Dit heet antibioticaresistentie.  
Dat is gevaarlijk voor u. Daarom geven artsen in 
Nederland niet snel antibiotica.

Wat is een bacterie?
Bacteriën zijn organismen die een infectie 
kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot 
bijvoorbeeld blaasontsteking of longontsteking.

Wat is een infectie?
Een infectie is een reactie van uw lichaam op 
bijvoorbeeld bacteriën, virussen of parasieten.  
U kunt koorts of andere klachten krijgen. 
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Wanneer krijg ik antibiotica? 
Als uw huisarts vindt dat dit nodig is.  
De huisarts vindt dat nodig als uw lichaam niet 
vanzelf geneest van een bacteriële infectie.

Wanneer krijg ik GEEN antibiotica? 
•   Als uw huisarts vindt dat dit NIET nodig is.  

Uw lichaam geneest vanzelf. Antibiotica zijn 
niet nodig bij elke bacteriële infectie.

•   Antibiotica helpen NIET tegen virussen. 
Bijvoorbeeld verkoudheid en griep.

Nadelen gebruik antibiotica 
Het gebruik van antibiotica kan klachten geven, 
bijvoorbeeld maagpijn, hoofdpijn en diarree.  
Het belangrijkste nadeel is dat door anti
bioticagebruik ongevoelige bacteriën kunnen 
ontstaan. Dit heet antibioticaresistentie. 
Ongevoelige bacteriën zijn heel gevaarlijk.
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U krijgt antibiotica meestal voor een aantal 
dagen, dit heet ‘een kuur’.

Neem elke dag de juiste hoeveelheid 
antibiotica. En doe dat op het juiste tijdstip.

Maak de kuur af. Ook als u geen klachten meer 
heeft. Heeft u vragen over de kuur neem dan 
contact op met de huisarts.

Gebruik geen restjes antibiotica of   
antibiotica van anderen.          

Bestel geen antibiotica op het internet of  
via familie of vrienden.

Volg altijd het advies van de huisarts 
op. De huisarts weet welke type 
antibiotica het beste werkt.
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Kan ik een vergeten antibioticum later innemen?
Ja, maar doe dat wel zo snel mogelijk. Als het 
bijna tijd is voor de volgende, neem dan het 
vergeten tablet niet meer in. Weet u het niet 
zeker bel dan uw huisarts.

Mag ik stoppen met antibiotica wanneer ik wil? 
Nee. Als u wilt stoppen bespreek dit altijd eerst 
met uw huisarts. 

Kan ik van antibiotica klachten krijgen? 
Ja, het gebruik van antibiotica kan klachten 
geven. Bijvoorbeeld maagpijn, hoofdpijn en 
diarree. Heeft u veel last van klachten bel dan  
uw huisarts.
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