
Heel Belgium nv | B-9031 Drongen (Gent) | www.heel.be

Verkorte bijsluiter
Vertigoheel® Tabletten Wat is Vertigoheel tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen? Ver-
tigoheel is een homeopathisch geneesmiddel voor gebruik bij duizeligheid en draaierigheid van verschillende 
oorsprong. Wordt uw klacht na 48u niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 
Wanneer mag u dit middel niet innemen? Bij allergie (overgevoeligheid) voor één van de werkzame be-
standdelen of hulpstoffen die in dit geneesmiddel zitten. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit 
middel? Vertigoheel tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Zwangerschap, borst-
voeding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u 
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn 
van Vertigoheel tabletten geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en 
borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de 
homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken. 
Voor zover bekend kan Vertigoheel tabletten gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de 
aanbevolen dosering worden gebruikt. Hoe neemt u Vertigoheel tabletten in? Neem dit geneesmiddel altijd 
precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dosering voor volwassenen: Gebruikelijke 
dosis: 3x daags 1 tablet innemen. In overleg met de arts kan de dosis worden verhoogd tot 3x daags 3 tabletten 
en geleidelijk worden afgebouwd: de eerste week 3x daags 3 tabletten, de tweede week 3x daags 2 tabletten 
en vanaf de derde week 3x daags 1 tablet. Dosering voor kinderen: Adolescenten van 12 tot 18 jaar: Gebrui-
kelijke dosis: 3x daags 1 tablet innemen. In overleg met de arts kan de dosis worden verhoogd tot 3x daags 3 
tabletten en geleidelijk worden afgebouwd: de eerste week 3x daags 3 tabletten, de tweede week 3x daags 2 
tabletten en vanaf de derde week 3x daags 1 tablet. Kinderen van 2 tot 11 jaar: 3x daags 1 tablet innemen. Het 
wordt aanbevolen de tabletten in de mond te houden tot ze zacht worden, voor ze in te slikken. De tabletten 
moeten niet volledig opgelost zijn, maar eerder uit mekaar beginnen vallen en kunnen dan ingeslikt worden, 
indien gewenst met wat water. Voor kinderen kunnen de tabletten eventueel geplet worden, toegevoegd wor-
den aan een kleine hoeveelheid water en dan toegediend. Herhaald gebruik van dit geneesmiddel of gebruik 
gedurende meer dan 14 dagen dient te gebeuren onder toezicht van een arts. Mogelijke bijwerkingen Zoals 
elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Tot 
op heden zijn van Vertigoheel tabletten geen bijwerkingen bekend. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last 
van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen 
die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II 
– Victor Hortaplein 40/40 - B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bij-
werkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
Welke stoffen zitten er in Vertigoheel tabletten? De werkzame bestanddelen van 1 tablet van 301,5 mg 
zijn: Cocculus indicus D4 210 mg; Conium maculatum D3, Ambra grisea D6, Petroleum D8 àà 30 mg. De andere 
bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: Lactosum monohydricum, Magnesii stearas. Hoe ziet Vertigoheel 
tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Tabletten voor oraal/oromucosaal gebruik. Bestaat in 
verpakkingen van 100 en 250 tabletten. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en 
fabrikant Heel Belgium nv - B-9031 Drongen (Gent) Tel.: 09/265 95 65   Fax: 09/223 00 76 E-mail: info@heel.be 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 982 CH 685 F3. Deze bijsluiter is voor het 
laatst goedgekeurd in december 2014. De volledige bijsluitertekst is op aanvraag verkrijgbaar.
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volwassenen en 
adolescenten 
12-18jr

3 x 1 tablet 1e week: 3 x 3 tablet
2e week: 3 x 2 tablet
Vanaf 3e week: 3 x 1 tablet

Doeltreffende 
behandeling van 

duizeligheid

1e keuze bij duizeligheid

• Geen bekende interactie met andere   
geneesmiddelen

• Geen bekende bijwerkingen
• Geen gewenning
• Zeer goede tolerantie
• Geschikt voor acuut en chronisch gebruik 

Perifere
 aandoeningen

 (bv. ziekte van 
Ménière, BPPD)

Cardiovasculaire 
aandoeningen

Leeftijds-
gerelateerde 

aandoeningen

Medicatie 

Centrale 
aandoeningen
(bv. CVA, TIA)

Psychogene 
aandoeningen

Metabole 
aandoeningen

Cervicale 
wervelzuil 
aandoeningen

16
07

39
   

  1
5/

16
/0

4/
LB

Veilig

De tabletten in de mond houden tot 
ze zacht worden, daarna inslikken.

Patiënten met vertigo?

Vertigoheel® verbetert de 
stabiliteit en levenskwaliteit

Neiging om
te vallen

Wankel op
de benen

Duizelig

Licht gevoel
in het hoofd

Draaierig



	Microcirculatie:
 significante verbetering1

	Werkt snel

1 Klopp R, Niemer W, Weiser M. Microvasc Res. Jan 2005;69(1-2):10-16.
2 Weiser M et al. Homeopathic vs conventional treatment of vertigo. 
 Arch otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124: 879-885.
3 Heinle H et al. Clin Hemorheol Microcirc. 2010;46(1):23-35.
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	Significante vermindering van  
 vertigo-aanvallen2

• Frequentie
• Intensiteit
• Tijdsduur

Werkingsmechanisme

Dubbele werking3:
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COCCULUS INDICUS

verbetert de vasodilatatie
CONIUM MACULATUM

remt de vasoconstrictie

AC  adenylaatcyclase
GC  guanylaatcyclase
PDE fosfodiësterase

ATP  adenosinetrifosfaat
GTP  guanosinetrifosfaat
cAMP cyclisch adenosinemonofosfaat

cGMP cyclisch guanosinemonofosfaat
AMP  adenosinemonofosfaat
GMP  guanosinemonofosfaat

Relaxatie van de gladde spiercellen = 
VERBETERDE MICROCIRCULATIE

Bewezen 
doeltreffendheid


