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Angina pectoris (hartkramp) kan zich op verschillende manieren presenteren: 

 Druk of pijn op de borst 

 Benauwdheid 

 Pijn in de linkerarm 

 Pijn tussen de schouderbladen 

 Pijn aan de kaken  

 Transpireren 
 

Een oorzaak van deze klachten kan een vernauwing in de kransslagaders zijn. Hierdoor worden niet alle delen van 
het hart even goed van bloed voorzien. 
 

Hoe werkt Nitroglycerine? 

Nitroglycerine is een bloedvat verwijdend medicijn. Na gebruik verwijden alle bloedvaten waardoor het bloed 
makkelijker doorstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken. De kans is groot dat uw klachten dan snel 
verdwijnen.  
 

Bijwerkingen van Nitroglycerine 

Bij het gebruik van Nitroglycerine kunnen de volgende bijwerkingen optreden:  

 Kloppend gevoel in het hoofd 

 Hoofdpijn 

 Lage bloeddruk 

 Duizeligheid 
Over het algemeen verdwijnen deze klachten binnen 15 minuten. 
 

Gebruik en houdbaarheid van Nitroglycerine 

Uw behandelend arts kan het medicijn Nitroglycerine in twee vormen voorschrijven:  
1. Als Nitrospray: deze spray spuit u direct onder de tong. 

2. Als tablet Isordil: het tablet Isordil laat u onder de tong smelten.  

Zowel de spray als het tablet kan een prikkelend of tintelend gevoel in de mond geven. Let ook goed op de 
houdbaarheid van de Nitroglycerine. Als de datum verstreken is, werkt het medicijn niet meer.  
 

Wanneer en hoe gebruikt u de Nitroglycerine? 

Krijgt u angina pectoris klachten? Stop dan met uw activiteiten en ga zitten of liggen. Neemt de pijn dan binnen 
vijf minuten niet duidelijk af en verdwijnt de pijn niet binnen tien minuten? Neem dan de Nitroglycerine in zoals 
hieronder beschreven: 
1. Gebruik de spray alleen als u zit of ligt. Dit vanwege de kans op bloeddrukdaling, waarbij u klachten van duizeligheid 

kan/kunt krijgen. Rijdt geen auto zolang u duizelig bent of angina pectoris klachten heeft. 

2. Bij gebruik van een nieuw flesje of wanneer de spray gedurende langere tijd niet is gebruikt, de eerste paar doses in 

de lucht sproeien tot er vloeistof uitkomt. 

Nitroglycerine 
In overleg met uw specialist heeft u een medicijn gekregen dat u kunt gebruiken bij 

specifieke angina pectoris klachten. In deze folder krijgt u informatie over het gebruik 
van het medicijn Nitroglycerine. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de 
situatie anders kan zijn dan beschreven. 
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3. Houd de opening zo dicht mogelijk bij de mond, spray 1 keer onder de tong. Tijdens toediening de adem inhouden 

en mond dichthouden om te voorkomen dat de spray wordt ingeademd of vervliegt.  

4. Na het gebruik van de Nitroglycerine moet de pijn binnen 10 minuten zijn verdwenen. Verdwijnt de pijn niet? Dan 

mag u nog één keer de Nitroglycerine gebruiken. De pijn moet dan binnen 10 minuten helemaal weg zijn.  

Verdwijnt de pijn dan nog niet? Bel dan altijd de huisarts of het alarmnummer 112.  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts. 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie: 

Goes: 0113 234 480 

Vlissingen: 0118 425 325 

 
 


