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Parnate® 
 

 

 

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit 

geneesmiddel 

• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 

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

• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door 

aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen 

dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

 

 
Inhoud van deze bijsluiter: 

1. Wat is Parnate® en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wat u moet weten voordat u Parnate® inneemt. 

3. Hoe wordt Parnate® ingenomen? 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u Parnate®? 

 
Naam van het geneesmiddel: 

Parnate® 

 

Het werkzame bestanddeel is: 

Tranylcyprominesulfaat. 

Parnate® omhulde tabletten bevatten tranylcyprominesulfaat overeenkomend met 10 mg 

tranylcypromine per tablet. 

 

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:  

Kern: calciumsulfaatdihydraat, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat, maiszetmeel en 

sacharose. 

Coating: arabische gom, calciumcarbonaat, carmoisine (E 122), carnaubawas, dimethylsiloxaan, 

ethylcellulose, gelatine, kaolien, maiszetmeel, natriumdioctylsulfosuccinaat, ponceau 4 R (E 

124), sacharose, schellak, soja lecithine (E 322), talk, titaandioxide (E 171) en zwart ijzeroxide 

(E 172).  

 

Registratiehouder:  

Goldshield Pharmaceuticals Ltd. 

NLA Tower, 12-16 Addiscombe Road 

Croydon, Surrey 

CR OO XT, Verenigd Koninkrijk. 

 

Distributeur: 

Daleco Pharma b.v. 

Enspijk, Nederland. 
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In het register ingeschreven onder: 

Parnate® tabletten zijn in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven onder PL 12762/0075. 

Parnate® tabletten zijn niet geregistreerd in Nederland en worden in Nederland op 

artsenverklaring gedistribueerd door Daleco Pharma b.v. te Enspijk. 

 

1. Wat is Parnate® en waarvoor wordt het gebruikt?  
  
Farmaceutische vorm en inhoud:  
Omhulde tabletten (rood) met opdruk FW 251. 

Kunststof flacon met 28 tabletten en 250 tabletten. 

 

Geneesmiddelengroep: 
Tranylcypromine behoort tot de groep geneesmiddelen die MAO-remmers (mono-amine-

oxidase-remmers) genoemd worden. 

Het wordt gebruikt om depressies (ernstige neerslachtigheid) te behandelen. 

  

Gebruiken bij: 
- De behandeling van ernstige depressie of angststoornissen, in het bijzonder wanneer de 

behandeling met andere antidepressiva niet geholpen heeft. 

Parnate® wordt niet aangeraden voor lichte depressies. 

 
2. Wat  u moet weten voordat u Parnate® inneemt. 
 

Gebruik Parnate® niet: 
- In combinatie met een ander antidepressivum met inbegrip van een andere MAO-remmer en  

ook niet binnen 1 week na beëindiging van de behandeling met een ander antidepressivum, 

met inbegrip van andere MAO-remmers (voor fluoxetine geldt zelfs een termijn van 6  

weken). 

- In combinatie met buspiron (middel bij behandeling van angstverschijnselen). 

- In combinatie met bepaalde middelen tegen vetzucht (obesitas) de zogenaamde indirect- 

 werkende sympathicomimetica zoals o.a. amfetamine en fenfluramine. 

- In combinatie met bepaalde middelen tegen verkoudheid en verstopte neus zoals efedrine, 

Otrivin® en fenylpropanolamine en bepaalde hoestdempende middelen  (o.a. 

dextromethorfan). Ook hoestdranken kunnen deze stoffen bevatten. 

- In combinatie met levodopa (middel bij de ziekte van Parkinson) of dopamine (middel bij de  

 behandeling van shock).  

- In combinatie met bepaalde sterke pijnstillende middelen zoals pethidine en verwante sterke 

 pijnstillers. 

- Bij gelijktijdig gebruik van tricyclische antidepressiva (bepaalde middelen bij depressie) zoals 

o.a. amitriptyline, imipramine en clomipramine. Bij gelijktijdig gebruik met Parnate® kunnen 

de volgende verschijnselen optreden: rusteloosheid, verhoogde bloeddruk, verhoging van de 

lichaamstemperatuur, bewusteloosheid en dood. Vooral het gebruik van clomipramine bij 

patiënten die behandeld worden met Parnate® is gevaarlijk. 
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- Bij gelijktijdig gebruik van tetracyclische antidepressiva (bepaalde middelen bij depressie)  

 zoals maprotiline, mianserine en mirtazapine. 

- Bij gelijktijdig gebruik van serotonine-heropnameremmers (bepaalde groep middelen bij  

depressie) zoals o.a. fluvoxamine, fluoxetine, paroxetine, sertraline en citalopram en 

escitalopram. Hetzelfde geldt bij gelijktijdig gebruik van een moderne (reversibele) MAO-

remmer moclobemide (Aurorix). Bij gelijktijdig gebruik van deze middelen of vlak na het 

staken hiervan kan het zogenaamde serotonine-syndroom optreden. Dit is een zeer ernstig 

ziekteverschijnsel dat veroorzaakt wordt door een overschot aan serotonine in de hersenen. 

Kenmerken hiervan zijn o.a. opwinding en rusteloosheid, trillen en beven, diarree, plotseling 

samentrekken van de spieren, verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts), verwarring, 

prikkelbaarheid en extreme opwinding welke kan overgaan in een zogenaamd delirium en kan 

leiden tot coma en dood. Vanwege de lange verblijftijd in het lichaam dient na het staken van 

de behandeling met fluoxetine een periode van tenminste 6 weken in acht te worden genomen 

alvorens met Parnate® te starten 

- In combinatie met elk ander geneesmiddel zonder dat u dit heeft besproken met uw arts of  

 apotheker. 

- In combinatie met normaal tyramine bevattend voedsel (zie verderop voor het tyramine  

 beperkt dieet dat u moet volgen wanneer u Parnate® gebruikt). 

- Bij een bestaande aandoening van de hersenvaten of een bestaande ernstige ziekte van de  

 hartvaten. 

- Bij een bestaand of vermoedelijk gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom) 

- Bij een verhoogde schildklierwerking. 

- Bij bekende leveraandoeningen. 

- Bij ziekelijke afwijkingen van het bloed. 

     

Wees extra voorzichtig met Parnate®: 
- Wanneer u een operatie moet ondergaan. Vanwege de mogelijke wisselwerking met de 

middelen die bij een operatie worden gebruikt kan het wenselijk zijn het gebruik van 

Parnate®, indien mogelijk 2 weken voor dat de operatie wordt uitgevoerd, te staken. 

Bespreek dit dus tevoren met uw arts. 

- bij patiënten met epilepsie (vallende ziekte). Bij gebruik van Parnate® kunnen toevallen 

 optreden.  

- bij een voorgeschiedenis van afhankelijkheid voor alcohol of drugs. 

- bij ouderen die lijden aan hart/vaatziekten. Bij gebruik van Parnate® kan de angineuze pijn 

 worden onderdrukt. 

 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is 

of dat in het verleden is geweest. 

 

Gebruik van Parnate® in combinatie met voedsel en drank: 
Bij patiënten die MAO-remmers gebruiken kan tyramine in het voedsel de oorzaak zijn van een  

sterke stijging van de bloeddruk (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”). Daarom dienen patiënten  

die worden behandeld met Parnate®, zich aan de volgende voorschriften van het zogenaamde  

“tyramine-beperkte dieet” te houden: 
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- Kaas en kaasproducten. 

 

Hollandse kazen zijn gemaakt van gepasteuriseerde melk. Bij pasteuriseren wordt de melk verhit 

tot 72 graden celsius, waardoor de meeste bacteriën worden gedood. Kaas gemaakt van 

ongepasteuriseerde melk bevat meer tyramine en is daarom niet toegestaan. Wanneer op de 

verpakking staat: rauwmelkse kaas of lait cru, dan is de kaas niet gemaakt van gepasteuriseerde 

melk en is dus niet toegestaan. Aanbevolen wordt om kaas verpakt te kopen en te letten op de 

THT (datum ten minste houdbaar tot). 

 

 Niet toegestaan: 

 Smelt – en smeerkaas, rookkaas, boerenkaas. 

Buitenlandse kaassoorten zoals Brie, Camembert, Emmenthaler, Gorgonzola, Gruyere, Feta, 

Mascarpone. 

Oude overjarige Hollandse kaas, Geitenkaas, Schapenkaas. 

  Kaasproducten zoals kaaschips, kaaszoutjes, kaaskoekjes, kaasburgers en kaassoufflés. 

 
 Beperkt toegestaan: 

 Maximaal 2 plakken (=40 gram) van  jong belegen, belegen en 

extra belegen Hollandse kaas zoals Goudse, Edammer,  Maasdammer en Leidse kaas. 

In plaats van 1 plak kaas kunt u maximaal 10 gram (1 eetlepel) nemen van Parmezaanse kaas 

of Zwitserse strooikaas. .  

 

 

 
 Onbeperkt toegestaan: 

 Jonge kaas zoals jonge Edammer, jonge Goudse, jonge Leidse, jonge 

 Maasdammer en jonge Maaslander 

Zachte verpakte kazen zoals verse kaas of kwark, Hüttenkäse, Ricotta, Cottage cheese, 

Mozzarella, cream cheese of roomkaas zoals Mon Chou, Boursin en Paturain. 

 

 

 

- Gistproducten 

 

 Niet toegestaan: 

 Producten die pure gist bevatten zoals Marmite en Tartex. 

 Reformartikelen die gist bevatten zoals biergist en brooddrank. 

 

 Onbeperkt toegestaan: 

 Gist voor de bereiding van brood, taart en koekjes. 

Gistextract in soepen en sauzen in zakjes, blik of pot, aangezien deze een kleine hoeveelheid 

gistextract bevatten. 
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- Vlees, vleesvervangers,  vis, kip en ei 

 
 Niet toegestaan: 

 Rauw vlees, rauwe vis en ongare kip. 

 Gerookte vis zoals makreel en zalm. 

 Trassi 

 Rookworst die niet fabrieksmatig is bereid. 

 

 Beperkt toegestaan: 

Salami (max. 1 plak, 15 gram) of cervelaatworst (max. 1 plak, 15 gram) of rookvlees, rauwe 

ham (max. 15 gram) of worstsoorten die hierop lijken (max. 1 plak, 15 gram) of 1 portie paté 

van 15 gram of ansjovis van 15 gram. 

 

Onbeperkt toegestaan: 

Alle soorten vlees en kip en vleeswaren behalve de hierboven genoemde onder “niet 

toegestaan” en “beperkt toegestaan”. 

Ei. 

Filet américain en ossenworst en rookworst (uitsluitend in fabrieksverpakking). 

Zure haring (alleen uit pot gebruiken) en vis uit blik. 

Zeer verse en zeer koel bewaarde vis: gebakken, gestoofd of gegrild. Let hierop bij een 

visbuffet. 

Vleesvervangers op basis van noten, granen, soja, ei en Quorn en Valess  producten. 

 

 

- Alcoholische) dranken 

 

 Niet toegestaan: 

 Ongepasteuriseerde melk. 

 Chiantiwijn en champagne. 

Overige kruidenthee, thee met St. Janskruid of thee met gezondheidsclaim als goed voor 

bloeddruk, stofwisseling, stoelgang enz.  

 Witte bieren of zware bieren zoals Belgisch bier, kloosterbier, bier met extra gist, tapbier. 

 

 Beperkt toegestaan: 

 1-2 glazen wijn of sterke dranken. 

 1-2 flesjes of blikjes bier of alcoholvrij bier. 

 

 Onbeperkt toegestaan: 

 Frisdranken, vruchtensappen. 

Koffie, (vruchten)thee en kruidenthee als kamille, kaneel, pepermunt, rooibos thee en groene 

thee, wintermelange e.d. 

 Water. 

 Melk en karnemelk. 

 Gedestilleerde en overige alcoholische dranken in overleg met arts. 
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- Groenten en fruit 
 

Niet toegestaan: 

Zuurkool. 

 

Onbeperkt toegestaan: 

Alle soorten behalve zuurkool. 

 

 

- Sojaproducten en gefermenteerde sauzen 
 

Niet toegestaan: 

Vissaus, tamari en overige gefermenteerde Oosterse (vis) sauzen 

 

Beperkt toegestaan: 

Tempé (gefermenteerd sojaproduct) max. 100 gram per dag, mits vers en verpakt. 

Sojasaus (ketjap) en producten die hierop lijken met mate (1 eetlepel per dag). Flesjes na 

openen in de koelkast bewaren. 

 

Onbeperkt toegestaan: 

Tahoe, tofu en alle overige producten waarin soja is verwerkt. 

 

 

- Eénpans gerechten en gekoelde maaltijden 
 

Niet toegestaan: 

Eénpans gerechten, pizza en gekoelde maaltijden die veel (>20gram) kaas of oude of 

buitenlandse kaassoorten bevatten of salami.  

Pizza’s bevatten vaak salami en kaas. 

 

Onbeperkt toegestaan: 

Eénpans gerechten zonder kaas, salami en andere producten die niet zijn toegestaan.  

 

Zorg bij deze producten ervoor dat bij het vervoer naar huis de temperatuur onder 10graden 

Celsius blijft. Thuis direct in de koelkast plaatsen en consumeren vóór de “tenminste 

houdbaar tot” datum (THT). 
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- Drop (en reformartikelen) 
 

Niet toegestaan: 

Reformartikelen zoals ginseng producten, St. Janskruid  

Zuurdesembrood. 

Vitaminepreparaten in dosering hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

L-tryptofaan. 

 

Beperkt toegestaan: 

Zoete en zoute drop vanwege invloed op de bloeddruk, max. 50 gram. 

Zoethoutthee max.. 0,5 liter. 

 

- Chocolade, schaal – en schelpdieren en alcohol 
 

Kunnen een overgevoeligheidsreactie, bijvoorbeeld hoofdpijn geven, welke niet samenhangt 

met het gebruik van een Parnate®. Indien u dit bij uzelf merkt, vermijd dan deze producten. 

 

- Algemene voedingsadviezen 
 

Ga uit van verse producten en bewaar deze niet te lang. 

Bewaar de voedingsmiddelen in de koelkast bij een temperatuur van maximaal 7 graden 

Celsius.   

Gebruik melkproducten vóór de op de verpakking vermelde uiterste consumptiedatum  

(THT). Na openen kunt u de melk(producten) nog maximaal 3 dagen gebruiken. 

 

Verpakte kaas dient na openen niet langer dan  2 weken in de koelkast bewaard te worden, 

ook  als is de houdbaarheidstermijn nog niet verlopen. 

 

Vlees en vis zo snel mogelijk na aankoop bereiden. 

Diepgevroren vlees, vis en kip, altijd in de koelkast of magnetron ontdooien en meteen 

daarna bereiden. 

 

 

Eieren maximaal 10 dagen in de koelkast bewaren en in elk geval voor het einde van de 

houdbaarheidstermijn gebruiken. 

 

Bereide voedingsmiddelen dienen bij bewaring zo snel mogelijk te worden afgekoeld en in de 

koelkast te worden geplaatst. Bereide vlees/vis/kip maximaal 24 uur in de koelkast bewaren 

(zie THT datum). Soep kunt u 24 uur na bereiding eten, mits snel afgekoeld en koel bewaard. 

Vleeswaren kunt u maximaal 4 dagen in de koelkast bewaren. Zie de THT datum. 

 

 

Stopt u met het gebruik van Parnate® tabletten dan dient u dit voedingsadvies nog 10 dagen 

te blijven volgen. 

  

 De dieetvoorzorgsmaatregelen zijn aangepast aan de Nederlandse situatie, overeenkomstig de 
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dieetadviezen uitgegeven door de afdeling diëtetiek divisie Psychiatrie, Parnassia-Bavogroep, 

Monsterseweg 83, 2553 RJ  Den Haag. 

 

Zwangerschap: 
Over het gebruik van tranylcypromine in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende 

gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens de zwangerschap dient 

tranylcypromine daarom bij voorkeur niet te worden gebruikt, tenzij de arts dit noodzakelijk 

vindt. 

 Bespreek dit met uw arts of apotheker. 

 

Borstvoeding: 
Tranylcypromine gaat over in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding wordt 

aanbevolen geen tranylcypromine te gebruiken. 

Bespreek dit met uw arts of apotheker. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines: 
Tranylcypromine kan het beoordelingsvermogen en het reactievermogen beïnvloeden. 

U dient dan ook voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. 

U wordt afgeraden te rijden in de eerste week na het starten van de behandeling en na 

dosisverhoging. 

 

Gebruik van Parnate® in combinatie met andere geneesmiddelen: 
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van 

geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. 

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de 

merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen 

van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking 

en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt. 

 

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of 

bijwerking beïnvloeden.  

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met: 

- guanethidine (middel bij verhoogde bloedruk en verhoogde oogboldruk). De werking van 

 guanethidine wordt verminderd. 

- reserpine (bloeddrukverlagend middel). Bij gelijktijdig gebruik kan hyperactiviteit optreden. 

- methyldopa (bloeddrukverlagend middel). Er kan een prikkeling van het centrale zenuwstelsel  

 o.a. met hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn) optreden. 

- bloedsuikerverlagende middelen die via de mond worden ingenomen (orale antidiabetica) of 

 insuline. De bloedsuikerverlagende werking van deze middelen kan worden versterkt. 

- bepaalde geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson (anticholinergische anti parkinson 

middelen bijvoorbeeld procyclidine, biperideen). De werking van deze middelen kan worden 

versterkt. 

- narcotische analgetica (bepaalde groep van sterke pijnstillende middelen) met uitzondering 

van pethidine (zie ”Gebruik Parnate® niet”). De werking van sterke pijnstillende middelen 

kan worden versterkt. 

- barbituraten (middelen bij epilepsie). De werking van deze middelen kan worden versterkt. 
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- metrizamide (röntgencontrastmiddel). Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers dient te 

worden vermeden, daar deze de epilepsie-aanvalsdrempel kunnen verlagen. 

- tryptofaan (middel bij o.a. depressie en slaapstoornissen). Gelijktijdig gebruik van dit middel 

kan leiden tot plotseling samentrekken van de spieren, rillen, verhoogde lichaamstemperatuur, 

extreme opwinding of lichte razernij en verwardheid. 

 

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort 

geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. 

 
3. Hoe wordt Parnate® ingenomen? 
 

Dosering: 
 

volwassenen:  

De aanvangsdosering is doorgaans 20 mg/dag: ’s ochtends en ’s avonds 1 tablet à 10 mg. 

Het kan overigens aangewezen zijn de tabletten ‘s ochtends en ’s middags, of geheel ’s ochtends 

in te nemen, bijvoorbeeld bij slaapstoornissen t.g.v. Parnate®. 

Als het resultaat niet voldoende is, kan  uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot maximaal 

100mg/dag.  

Indien een bevredigend resultaat is bereikt, kan uw arts de dosis verlagen tot een 

onderhoudsdosering van veelal 40-60 mg per dag. Indien Parnate® gelijktijdig wordt gebruikt 

met een kalmerend middel, is het niet nodig de dosering van Parnate® aan te passen.  

 

ouderen: 

Bij oudere patiënten dient Parnate® met extra voorzichtigheid en meestal in een wat lagere 

dosering te worden gebruikt. (zie ook “Wees extra voorzichtig met Parnate®”). 

 

 

Wijze van innemen: 
De tabletten innemen met een half glas water.   

 

Duur van de behandeling: 
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Parnate® moet gebruiken.  

 

Als u vragen heeft over de dosering of het moment van inname van  Parnate®, raadpleeg dan 

uw arts of apotheker. 
 

Wat u moet doen wanneer u teveel van Parnate® heeft ingenomen: 

Wanneer u teveel van Parnate® heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts of apotheker. 

 

 

De verschijnselen die kunnen optreden bij een overdosering zijn meestal gelijk aan die welke 

beschreven zijn onder de rubriek “Mogelijke bijwerkingen”, maar ze kunnen wel intensiever zijn 

en tevens gepaard gaan met verhoogde lichaamstemperatuur, stuipen en trillingen en kunnen 

optreden na een periode zonder vergiftigingsverschijnselen. 
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De behandeling zal meestal in het ziekenhuis plaats vinden.  

 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Parnate® in te nemen: 
Wanneer u vergeten bent Parnate in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter 

bijna tijd is voor de volgend Parnate® dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder 

met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Parnate® om zo de 

vergeten dosis in te halen. 

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker. 

 

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Parnate® wordt gestopt: 

Overleg hierover altijd met uw arts of apotheker. 

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen onttrekkingsverschijnselen 

optreden: hoofdpijn, beven, misselijkheid, koude- of warmtegevoelens. Het is daarom verstandig 

nooit ineens met Parnate® te stoppen, maar als u wilt stoppen, de dosering geleidelijk te 

verminderen. 

Ook kunnen na staken van de behandeling de klachten die voor de behandeling bestonden 

(depressie, angststoornis) weer optreden.  

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker. 

 
 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan Parnate® bijwerkingen veroorzaken. 

 

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: 

 
Slapeloosheid is de meest voorkomende bijwerking; dit kan gewoonlijk worden voorkomen 

door de laatste dosis van de dag niet na 3 uur ’s middags in te nemen of de dosis te verlagen. 

Eventueel kan een slaapmiddel worden gebruikt, maar bij voorkeur niet een zogenaamd 

benzodiazepine hypnoticum. Overleg hierover altijd met uw arts of apotheker. 

Orthostatische hypotensie  bloeddrukdaling bij het plotseling opstaan vanuit liggende of zittende 

houding die duizeligheid tot gevolg heeft. Dit  kan soms worden voorkomen door niet ineens op 

te staan, maar eerst in liggende positie de benen te bewegen (fietsbewegingen), dan te gaan zitten 

en dan te gaan staan. Als u voor Parnate® bloeddrukverlagers gebruikte, kunnen deze eventueel 

worden verminderd of worden gestaakt. Ook kan de arts eventueel een medicijn geven om de 

bloeddrukdaling tegen te gaan. Overleg hierover altijd met uw arts of apotheker. 

 

Bloeddrukstijging: bij gebruik van Parnate® kan de bloeddruk licht stijgen (hypertensie). 

Eventueel kan uw arts u medicijnen geven om de bloeddruk weer te verlagen. 

Ook kan acuut een sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis) optreden, met name in 

combinatie met bepaalde medicijnen of met voedsel dat tyramine bevat (zie “Gebruik van 

Parnate® in combinatie met voedsel en drank”). Deze sterke bloeddrukstijging kan lijden tot 

gevaarlijke complicaties zoals het optreden van een hersenbloeding en zelfs dodelijk zijn. 

Verschijnselen die hierbij kunnen optreden zijn acuut optredende hevige hoofdpijn, 

hartkloppingen, pijnlijke stijve nek, regelmatig overslaan van het hart, vaak met pijn onder het 

borstbeen, transpireren, bleekheid, soms gevolgd door opvliegers, pupilverwijding en 
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lichtschuwheid. 

Indien zich dergelijke verschijnselen voordoen dient u direct het gebruik van tranylcypromine 

te staken en uw arts te raadplegen. 
Voor de behandeling van een ernstige hypertensieve crisis kan een acute opname in een 

ziekenhuis noodzakelijk zijn. Verder kan de aanval van hoge bloeddruk worden bestreden met 

nifedipine (10 mg, na 1 uur zo nodig te herhalen, tot maximaal 60 mg/dag). 

 

Andere bijwerkingen: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, droge mond, wazig zien, 

hoofdpijn , diarree, misselijkheid en braken, pijn in de gewrichten van handen of voeten en 

huiduitslag zijn gemeld. Ook kan prikkelbaarheid optreden inclusief een toename van angst en 

opgewondenheid. 

Zelden zijn gemeld, leverbeschadiging, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), 

hallucinaties (dingen zien en horen die er niet zijn) en bloedbeeldafwijkingen (bloeddyscrasieën). 

 

5. Hoe bewaart u Parnate®? 
 

Parnate® buiten bereik en zicht van kinderen houden. 

 

Bewaren beneden 25°C buiten invloed van licht en vocht, in de goed gesloten, originele 

verpakking.  

 

Uiterste gebruiksdatum: 
Gebruik Parnate® niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of  

“exp”.  

De aanduiding “exp” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de 

laatste cijfers het jaar. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2009, o.a. onder auspiciën van Prof. Dr. W. A. 

Nolen, psychiater en verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

 


