
Uw apotheek. 
Voor betrouwbare zorg dichtbij.

De Ramadan en uw medicijnen
Wij geven u graag meer informatie en advies

Uw apotheek. 
Voor betrouwbare zorg dichtbij.

Heeft u vragen?
Het is belangrijk altijd te overleggen met uw apotheker voordat u aan de 

Ramadan begint. Of als u tijdens de ramadan klachten krijgt. 

Uw apotheker vertelt u hoe u uw medicijnen juist gebruikt en kan indien

mogelijk de dagdosering aanpassen of de innametijden wijzigen.



Doet u mee aan de Ramadan?

Als u ziek bent, medicijnen slikt of een dieet volgt, kan het vasten gevaarlijk zijn 

voor uw gezondheid. Uw apotheker helpt u graag om toch veilig mee te vasten.

Slikt u medicijnen?

Medicijnen moeten vaak op dezelfde momenten geslikt worden. Bijvoorbeeld 

elke 6 uur of na de maaltijden. Dat is lastig tijdens het vasten. En uw lichaam kan 

slecht(er) reageren op medicijnen als u vast. Zelfs als u ze op de juiste momenten 

slikt.

Deze problemen kunt u krijgen:

•	 Als u vast, kan de werking van medicijnen anders zijn.

•	 Als u ’s avonds laat eet, kan dit de werking van medicijnen die u 

 daarna neemt beïnvloeden.

•	 Op een lege maag kunt u (meer) bijwerkingen krijgen.

•	 Als u medicijnen niet inneemt, kan het schadelijk zijn voor uw 

 gezondheid.

Dit kunt u doen

Vraag uw apotheker om advies. Hij adviseert u graag over hoe uw 

medicijngebruik tijdens de Ramadan eventueel aangepast kan worden. En 

vertelt u hoe u de vorm, de dosis en de tijd waarop u uw medicijn(en) moet 

innemen, afstemt op het vasten. 

Volgt u een dieet? Tijdens het vasten eet u op vreemde tijden. Ook eet u 

zoetere en vettere gerechten. Als u om gezondheidsredenen een dieet volgt, 

kan dit onprettig of zelfs ongezond zijn. Bijvoorbeeld als u diabetes heeft of 

maagklachten.

Dit kunt u doen

•	 Overleg met uw huisarts of apotheker hoe u uw dieet kunt aanpassen.

•	 Begin de dag met een grote maaltijd. Dan kunt u de dag goed doorkomen.

•	 Eet ’s avonds niet te veel en te zwaar.

•	 Drink veel tussen zonsondergang en zonsopgang (bijv. water, thee of   

 vruchtensap).

U hoeft niet te vasten

In de Koran staat dat mensen die (langdurig) ziek zijn niet hoeven te vasten als 

hun gezondheid in gevaar komt. Het is belangrijk dat u gezond blijft, dus luister 

naar uw lichaam. U kunt dan zonder bezwaar besluiten om niet mee te doen 

met de Ramadan.


