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Efavirenz
uitgesproken als (e fa veer' ens)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Efavirenz wordt samen met andere medicijnen gebruikt om infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen. 

Efavirenz zit in een klasse geneesmiddelen die niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers (NNRTI's) worden genoemd. Het 

werkt door de hoeveelheid hiv in het bloed te verminderen. Hoewel efavirenz hiv niet geneest, kan het uw kans op het 

ontwikkelen van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) en hiv-gerelateerde ziekten zoals ernstige infecties of kanker 

verkleinen. Het gebruik van deze medicijnen samen met het beoefenen van veiliger seks en het aanbrengen van andere 

veranderingen in levensstijl kan het risico op overdracht (verspreiding) van het hiv-virus op andere mensen verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Efavirenz wordt geleverd als capsule en als tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag met 

veel water op een lege maag ingenomen (minstens 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd). Neem efavirenz elke dag op 

ongeveer hetzelfde tijdstip in. Inname van efavirenz voor het slapengaan kan bepaalde bijwerkingen minder hinderlijk 

maken. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel 

dat u niet begrijpt. Neem efavirenz precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in 

dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de tabletten en capsules heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

Als u de medicatie niet heel kunt doorslikken, kunt u efavirenz toch innemen door de inhoud van de capsule te mengen met 

zacht voedsel en te eten. Om elke dosis te bereiden, opent u de capsule en strooit u de inhoud op 1-2 theelepels zacht 

voedsel in een kleine container. U kunt zacht voedsel gebruiken, zoals appelmoes, druivengelei of yoghurt. Pas op dat u 

tijdens het sprenkelen de inhoud van de capsule niet morst of in de lucht verspreidt. Meng het medicijn met het zachte 

voer. Het mengsel moet er korrelig uitzien, maar mag niet klonterig zijn. U moet het mengsel van geneesmiddel en zacht 

voedsel binnen 30 minuten na het mengen eten. Als je klaar bent, voeg dan nog 2 theelepels zacht voedsel toe aan de lege 

container, roer en eet om er zeker van te zijn dat je de volledige dosis medicatie hebt gekregen. Eet de komende 2 uur niet.

Als efavirenz wordt gegeven aan een baby die nog geen vast voedsel kan eten, kan de inhoud van de capsule worden gemengd 

met 2 theelepels zuigelingenvoeding op kamertemperatuur in een kleine container. Let er bij het legen van de capsule op dat u 

de inhoud niet morst of in de lucht verspreidt. Het mengsel moet er korrelig uitzien, maar mag niet klonterig zijn. Het mengsel 

moet binnen 30 minuten na het mengen met een injectiespuit aan de baby worden toegediend. Wanneer
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klaar, voeg dan nog 2 theelepels zuigelingenvoeding toe aan de lege container, roer en voer de baby met een 

spuitje om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis medicatie heeft gegeven. Geef de medicatie niet aan de baby 

in een fles. Geef de baby de komende 2 uur geen voeding.

Efavirenz controleert de hiv-infectie, maar geneest deze niet. Ga door met het innemen van efavirenz, ook als u zich goed voelt. Stop niet 

met het innemen van efavirenz zonder met uw arts te overleggen. Wanneer uw voorraad efavirenz begint op te raken, vraag dan meer 

van uw arts of apotheker. Als u doses overslaat of stopt met het gebruik van efavirenz, kan uw aandoening moeilijker te behandelen 

worden.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Efavirenz wordt ook gebruikt met andere medicijnen om infectie te helpen voorkomen bij gezondheidswerkers of andere 

mensen die per ongeluk aan hiv zijn blootgesteld. Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn 

voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u efavirenz inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor efavirenz voor andere medicijnen, of als u allergisch bent 
voor een van de bestanddelen van efavirenz capsules of tabletten. Vraag uw arts of apotheker om een   lijst van de 
ingrediënten.

u moet weten dat efavirenz ook verkrijgbaar is in combinatie met een ander medicijn met de merknaam 
Atripla. Vertel het uw arts als u dit medicijn gebruikt om er zeker van te zijn dat u niet twee keer hetzelfde 
medicijn krijgt.

vertel het uw arts als u elbasvir en grazoprevir (Zepatier) gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen 
efavirenz te gebruiken als u dit medicijn gebruikt.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, 
vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende vermeldt: antidepressiva, artemether en lumefantrine (Coartem), atazanavir (Reyataz), 
atorvastatine (Lipitor, in Caduet), atovaquon en proguanil, bupropion (Wellbutrin, Zyban, anderen, in 
Contrave), carbamazepine (Carbatrol , Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), claritromycine (Biaxin, in 
Prevpac), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), delavirdine (Rescriptor), diltiazem (Cardizem 
CD, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT), ethinylestradiol en norgestimate (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, 
anderen), etravirine (Intelence), etonogestrel (Implanon, Nexplanon, Nuvaring), felodipine, 
fosamprenavir (Lexiva), itraconazol (Sporanox), indinavir (Crixivan), Verelan, in Tarka), voriconazol 
(Vfend) en warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook 
interageren met efavirenz, of kunnen toenemen
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het risico dat u een onregelmatige hartslag krijgt, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u 
gebruikt, zelfs de medicijnen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u een verlengd QT-interval heeft of ooit heeft gehad (een zeldzaam hartprobleem dat flauwvallen of een 
onregelmatige hartslag kan veroorzaken), onregelmatige hartslag, andere hartproblemen, ooit grote hoeveelheden alcohol 
heeft gedronken, drugs op straat heeft gebruikt of te veel heeft gebruikt voorgeschreven medicijnen. Vertel het uw arts ook 
als u een depressie of een andere geestesziekte, toevallen, hepatitis (een virale infectie van de lever) of een andere leverziekte 
heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag niet zwanger worden tijdens uw 
behandeling en gedurende 12 weken na uw laatste dosis. Als u zwanger kunt worden, moet u een negatieve 
zwangerschapstest hebben voordat u dit medicijn gaat gebruiken en effectieve anticonceptie gebruiken tijdens 
uw behandeling. Efavirenz kan de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, pleisters, 
ringen, implantaten of injecties) verminderen, dus u mag deze niet gebruiken als uw enige anticonceptiemethode 
tijdens uw behandeling. U moet een barrièremethode voor anticonceptie gebruiken (apparaat dat voorkomt dat 
sperma de baarmoeder binnendringt, zoals een condoom of een diafragma) samen met elke andere 
anticonceptiemethode die u hebt gekozen. Vraag uw arts om u te helpen bij het kiezen van een 
anticonceptiemethode die voor u werkt.

u mag geen borstvoeding geven als u geïnfecteerd bent met hiv of als u efavirenz gebruikt.

u moet weten dat efavirenz u slaperig, duizelig of niet in staat kan concentreren zich te concentreren. Bestuur geen 
auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcoholische dranken terwijl u efavirenz gebruikt. Alcohol kan de 
bijwerkingen van efavirenz verergeren.

u moet weten dat terwijl u medicijnen gebruikt om een   hiv-infectie te behandelen, uw immuunsysteem sterker kan 
worden en andere infecties die al in uw lichaam aanwezig waren, kan gaan bestrijden of andere aandoeningen kan 
veroorzaken. Dit kan ertoe leiden dat u symptomen van die infecties of aandoeningen ontwikkelt. Als u tijdens uw 
behandeling met efavirenz nieuwe of verergerende symptomen krijgt, vertel dit dan aan uw arts.

u moet weten dat uw lichaamsvet kan toenemen of zich naar verschillende delen van uw lichaam kan verplaatsen, 
zoals uw borsten en bovenrug, nek ("buffalo hump") en rond uw buik. U merkt mogelijk verlies van lichaamsvet 
van uw gezicht, benen en armen.

u moet weten dat efavirenz veranderingen in uw gedachten, gedrag of geestelijke gezondheid kan veroorzaken. Neem 
onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt terwijl u efavirenz gebruikt: depressie, 
denken aan zelfmoord of plannen of proberen dit te doen, boos of agressief gedrag, hallucinaties (dingen zien of 
stemmen horen die niet bestaan), verlies van contact met de realiteit, of andere vreemde gedachten. Zorg ervoor dat 
uw familie weet welke symptomen ernstig kunnen zijn, zodat zij uw arts kunnen bellen als u zelf niet in staat bent om 
behandeling te zoeken.

u moet weten dat efavirenz mogelijk ernstige problemen met het zenuwstelsel kan veroorzaken, waaronder encefalopathie 
(een ernstige en mogelijk fatale aandoening van de hersenen), maanden of jaren nadat u efavirenz voor het eerst heeft 
gebruikt. Hoewel problemen met het zenuwstelsel kunnen ontstaan   nadat u efavirenz enige tijd heeft gebruikt, is het 
belangrijk dat u en uw arts zich realiseren dat deze door efavirenz kunnen worden veroorzaakt. Bel onmiddellijk uw arts als 
u op enig moment tijdens uw behandeling met efavirenz problemen krijgt met uw evenwicht of coördinatie, verwardheid, 
geheugenproblemen en andere problemen die worden veroorzaakt door een abnormale hersenfunctie. Uw arts kan u 
vertellen om te stoppen met het gebruik van efavirenz.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit medicijn gebruikt.
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wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 

over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Efavirenz kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

braken

buikpijn

diarree

indigestie

hoofdpijn

verwardheid

vergeetachtigheid

zich angstig, nerveus of geagiteerd voelen

abnormaal vrolijke stemming

moeite met inslapen of doorslapen

ongebruikelijke dromen

pijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende 
symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

koorts

uitslag

jeuk

peeling, blaarvorming of huidvervelling

zweertjes in de mond

roze oog

zwelling van uw gezicht

flauwvallen

onregelmatige hartslag

extreme vermoeidheid
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gebrek aan energie

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

geel worden van de huid of ogen

griepachtige symptomen

toevallen

Efavirenz kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

bewegingen van uw lichaam die u niet kunt controleren

duizeligheid
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hoofdpijn

moeite met concentreren

nervositeit

verwardheid

vergeetachtigheid

moeite met inslapen of doorslapen

ongebruikelijke dromen

slaperigheid

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

abnormaal vrolijke stemming

vreemde gedachten

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op efavirenz te controleren.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel dat u efavirenz gebruikt voordat u een laboratoriumtest laat 

ondergaan.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Sustiva®

randnamen van combinatieproducten

Atripla®(bevat efavirenz, emtricitabine, tenofovir)

Laatst herzien - 15-03-2020
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