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Mestinon 

Mestinon (pyridostigmine) is oorspronkelijk ontwikkeld voor een bijzondere spierziekte: myasthenia 

gravis. Later is ontdekt dat Mestinon gunstig kan werken bij mensen met een orthostatische 

intolerantie, bij mensen met POTS en bij mensen met een lage bloeddruk bij staan.  

Hoe het werkt is niet precies bekend, maar zeer waarschijnlijk verbetert Mestinon de bloedsomloop. 

Bij ME/CVS, bij POTS, en bij een lage bloeddruk bij staan kan Mestinon positief werken:  

• Op duizeligheidsklachten en licht in het hoofd (dus de orthostatische intolerantie klachten)  

• Op het inspanningsvermogen: mensen kunnen inspanning beter volhouden en kunnen 

sneller herstellen 

• Op vermoeidheid 

Zoals bij elk geneesmiddel heeft Mestinon bijwerkingen: de belangrijkste zijn naar onze ervaring: 

• Last van de maag en darmen (krampen en diarree) 

• Hoofdpijn klachten (vaak tijdelijk) 

• Tijdelijke toename van de duizeligheidsklachten 

• Een bijzondere: toegenomen traanproductie van de ogen 

Verder worden in het Farmacotherapeutisch Kompas de volgende bijwerkingen genoemd: Verder: 

Overgevoeligheid, syncope, hypotensie. Overvloedig tranen, miose, accommodatiestoornissen (wazig 

zien). Aritmieën als bradycardie. Tachycardie, AV-blokkade, Prinzmetal-angina-pectoris. Toegenomen 

bronchiale secretie, bronchospasmen. Maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, diarree, 

maagkrampen), speekselhypersecretie, gevoelige buik, buikpijn. Zweten, urticaria. Spierspasmen, 

spiertrekkingen, spierzwakte. Abnormale aandrang. 

Dosering 

De aanbevolen dosering is 2 per dag 60 mg, maar sommige mensen reageren al goed op een lagere 

dosering, bij anderen is het optimale effect bij 3x per dag 60 mg. 

 Opbouwschema voor Mestinon 

Wij raden aan om met een lage dosis te beginnen en de Mestinon langzaam op te bouwen. Deze 

aanpak is gebaseerd op twee waarnemingen: ten eerste reageren mensen met ME/CVS en met POTS  

veel gevoeliger dan anderen op medicatie en ten tweede omdat veel mensen al baat hebben van 

Mestinon in een lagere dosering.  

Het opbouwschema is als volgt 

Week 1 en 2: 2 maal per dag 1 tablet van 10 mg innemen, s ochtends en tegen de avond 

Week 3 en 4: Er  zijn twee mogelijkheden: als mensen in zijn algemeenheid veel last van bijwerkingen 

hebben van medicijnen, raden wij aan om in week 3: s ochtends 2 tabletten en s avonds 1 tablet en 

in week 4: s ochtends 2 tabletten en s avonds 2 tabletten. Mensen met minder last van bijwerkingen 

kunnen in week 3 en 4 s ochtends 2 tabletten en s avonds 2 tabletten innemen.  

Week 5 en 6: Er  zijn twee mogelijkheden: als mensen in zijn algemeenheid veel last van bijwerkingen 

hebben van medicijnen, raden wij aan om in week 5: s ochtends 3 tabletten en s avonds 2 tabletten 
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en in week 6: s ochtends 3 tabletten en s avonds 3 tabletten. Mensen met minder last van 

bijwerkingen kunnen in week 5 en 6: s ochtends 3 tabletten en s avonds 3 tabletten innemen.  

Dit schema eventueel doorgaan tot 2 maal per dag 6 tabletten (het voordeel is dat er ook tabletten 

van 60 mg zijn).  

Halverwege het opbouwschema hebben wij telefonisch contact over hoe het gaat maar bij 

bijwerkingen of het vermoeden van bijwerkingen, de Mestinon niet verder ophogen, maar wachten 

tot de bijwerkingen verminderen en/of met ons contact opnemen over “hoe verder”.  

Belangrijk: de Mestinon is geen wondermiddel dat genezend werkt. In zijn algemeenheid reageren 

55% van de mensen goed op de Mestinon, de ene heeft er veel baat bij en de andere een beetje. Dit 

valt vooraf niet te voorspellen. Belangrijk is dat sommige mensen merken dat Mestinon in de loop 

van de dag begint uit te werken. Dan is overleg nodig om na te gaan of een 3 maal daagse dosering 

beter is. Verder is belangrijk dat sommige mensen al optimaal reageren op 2 dd 30 mg en aan de 

andere kant zijn er mensen die 3 dd 60 mg gebruiken. We streven altijd naar een optimaal effect bij 

een zo laag mogelijke dosis. Dit wordt altijd telefonisch overlegd.  

Interacties: 

Bij mensen die tijdelijk prednison of hydrocortison gebruiken, kan het effect van Mestinon op dat 

moment minder worden.  
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