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Efavirenz, Emtricitabine en Tenofovir
uitgesproken als (ef'' a vir' enz) (em'' trye sye' ta been) (tien van' oh vir)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Efavirenz, emtricitabine en tenofovir mogen niet worden gebruikt voor de behandeling van hepatitis B-virusinfectie 

(HBV; een aanhoudende leverinfectie). Vertel het uw arts als u HBV heeft of denkt te hebben. Uw arts kan u testen 

om te zien of u HBV heeft voordat u begint met uw behandeling met efavirenz, emtricitabine en tenofovir. Als u HBV 

heeft en u efavirenz, emtricitabine en tenofovir gebruikt, kan uw toestand plotseling verslechteren als u stopt met 

het innemen van dit medicijn. Uw arts zal u onderzoeken en enkele maanden nadat u stopt met het gebruik van dit 

medicijn regelmatig laboratoriumtests bestellen om te zien of uw HBV is verergerd.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling bepaalde 

tests bestellen om de reactie van uw lichaam op efavirenz, emtricitabine en tenofovir te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van efavirenz, emtricitabine en tenofovir.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van efavirenz, emtricitabine en tenofovir wordt alleen of samen met andere 
geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus 
(hiv) bij volwassenen en kinderen die meer dan 40 kg wegen. Efavirenz zit in een klasse van 
geneesmiddelen die niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers (NNRTI's) zijn. Emtricitabine en 
tenofovir zitten in een klasse van geneesmiddelen die nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTI's) 
worden genoemd. Ze werken door de hoeveelheid hiv in het lichaam te verminderen. Hoewel efavirenz, 
emtricitabine en tenofovir hiv niet genezen, kunnen deze medicijnen uw kans op het ontwikkelen van 
het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) en hiv-gerelateerde ziekten zoals ernstige infecties of 
kanker verkleinen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

De combinatie van efavirenz, emtricitabine en tenofovir wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt 

gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen met water op een lege maag (minstens 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd). Neem 

efavirenz, emtricitabine en tenofovir elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Efavirenz . innemen
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emtricitabine en tenofovir voor het slapengaan kunnen 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, emtricitabine en tenofovir precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of 

neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Ga door met het innemen van efavirenz, emtricitabine en tenofovir, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van efavirenz, 

emtricitabine en tenofovir zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het innemen van efavirenz, emtricitabine en tenofovir, zelfs 

maar voor een korte tijd, of als u doses overslaat, kan het virus resistent worden tegen medicijnen en kan het moeilijker te behandelen zijn.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

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, emtricitabine en tenofovir inneemt,

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

vertel het uw arts als u voriconazol (Vfend) of elbasvir en grazoprevir (Zepatier) gebruikt. Uw arts zal u 
waarschijnlijk vertellen geen efavirenz, emtricitabine en tenofovir te gebruiken als u een of meer van deze 
geneesmiddelen gebruikt.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: aciclovir (Sitavig, 

Zovirax); adefovir (Hepsera); antidepressiva; artemether en lumefantrine (Coartem); atazanavir (Reyataz); atorvastatine (Lipitor, in Caduet); atovaquon en proguanil (Malarone); boceprevir (Victrelis); bupropion (Wellbutrin, Zyban, anderen); 

carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); claritromycine (Biaxin, in Prevpac); cidofovir; ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darunavir (Prezista) met ritonavir (Norvir); delavirdine (Rescriptor); didanosine (Videx); 

diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, Taztia, Tiazac); ethinylestradiol en norgestimaat (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, anderen); etonogestrel (Nexplanon, in Nuvaring); etravirine (Intelence); felodipine; fosamprenavir (Lexiva); ganciclovir 

(Cytovene); gentamicine; glecaprevir en pibrentasvir (Mavyret); indinavir (Crixivan); itraconazol (Onmel, Sporanox); ketoconazol; lamivudine (Epivir, Epivir HBV, in Combivir, Epzicom, Triumeq, Trizivir); ledipasvir en sofosbuvir (Harvoni); 

lopinavir en ritonavir (Kaletra); maraviroc (Selzentry); medicijnen voor angst, psychische aandoeningen en toevallen; methadon (Dolophine, Methadose); nevirapine (Viramune); nicardipine (Cardene); nifedipine (Adalat, Afeditab, Procardia); 

fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); niet-steroïde anti-inflammatoire medicijnen (NSAID's) zoals celecoxib (Celebrex), ibuprofen (Advil, Motrin), meloxicam (Mobic) en naproxen (Aleve, Naprelan, Naprosyn); andere hiv-medicijnen die 

efavirenz bevatten, emtricitabine en tenofovir (Complera, Descovy, Genvoya, Odefsey, Stribild, Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); posaconazol (Noxafil); pravastatine (Pravachol); raltegravir (Isentress); rifabutine (Mycobutine); rifampicine 

(Rifadin, Rimactane, in Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, in Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); kalmerende middelen; sertraline (Zoloft); slaappillen; simeprevir (Olysio); simvastatine (Zocor, in Vytorin); sirolimus 

(Rapamune); sofosbuvir en velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); kalmeringsmiddelen; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, 

Verelan); en warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); posaconazol (Noxafil); pravastatine (Pravachol); raltegravir (Isentress); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, 

Rimactane, in Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, in Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); kalmerende middelen; sertraline (Zoloft); slaappillen; simeprevir (Olysio); simvastatine (Zocor, in Vytorin); sirolimus (Rapamune); 

sofosbuvir en velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); kalmeringsmiddelen; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); en 

warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread); posaconazol (Noxafil); pravastatine (Pravachol); raltegravir (Isentress); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactane, 

in Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, in Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); kalmerende middelen; sertraline (Zoloft); slaappillen; simeprevir (Olysio); simvastatine (Zocor, in Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir en 

velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); kalmeringsmiddelen; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); en warfarine 

(Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, in Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); kalmerende middelen; sertraline (Zoloft); 

slaappillen; simeprevir (Olysio); simvastatine (Zocor, in Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir en velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); kalmeringsmiddelen; 

valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); en warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, Rifater); ritonavir (Norvir, in 

Kaletra, Technivie, Viekira Pak); saquinavir (Invirase); kalmerende middelen; sertraline (Zoloft); slaappillen; simeprevir (Olysio); simvastatine (Zocor, in Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir en velpatasvir (Epclusa); sofosbuvir, velpatasvir 

en voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); kalmeringsmiddelen; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); en warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de 

dosering van uw sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); kalmeringsmiddelen; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); en warfarine (Coumadin, 

Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi); tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); kalmeringsmiddelen; valaciclovir (Valtrex); valganciclovir (Valcyte); verapamil (Calan, Covera, 

Tarka, Verelan); en warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw
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medicijnen of controleer u zorgvuldig op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking 
hebben met efavirenz, emtricitabine en tenofovir, of kunnen het risico verhogen dat u leverbeschadiging krijgt 
tijdens uw behandeling met efavirenz, emtricitabine en tenofovir, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u 
gebruikt , zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

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

vertel het uw arts als u momenteel of een verlengd QT-interval heeft (zeldzaam hartprobleem dat een onregelmatige hartslag, 
flauwvallen of plotselinge dood kan veroorzaken), of een laag kalium- of magnesiumgehalte in uw bloed, ooit grote 
hoeveelheden alcohol heeft gedronken, straatdrugs heeft gebruikt , of te veel gebruikte voorgeschreven medicijnen. Vertel het 
uw arts ook als u een van de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN genoemde aandoeningen heeft of ooit heeft 
gehad, depressie of een andere geestesziekte, botproblemen waaronder osteoporose (een aandoening waarbij de botten dun 
en zwak worden en gemakkelijk breken) of botbreuken , toevallen of lever- of nierziekte.

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, emtricitabine en tenofovir kunnen de 
werking van hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, pleisters, ringen, implantaten of injecties) 
verstoren. Gebruik deze daarom niet 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, emtricitabine en tenofovir 
gebruikt.

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

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. Vertel het uw arts als 
u tijdens uw behandeling met efavirenz, emtricitabine en tenofovir nieuwe of verergerende symptomen krijgt.

u moet weten dat efavirenz, emtricitabine en tenofovir u slaperig, duizelig of niet in staat om u te concentreren kunnen 
maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

u moet weten dat efavirenz, emtricitabine en tenofovir veranderingen in uw gedachten, gedrag of geestelijke 
gezondheid kunnen 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), vreemde gedachten, of verlies van 
contact met de werkelijkheid. 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.

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

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, 
emtricitabine en tenofovir voor het eerst heeft gebruikt. Hoewel problemen met het zenuwstelsel kunnen ontstaan   
nadat u efavirenz, emtricitabine en tenofovir enige tijd heeft gebruikt, is het belangrijk voor u en uw
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arts om te beseffen dat deze kunnen worden veroorzaakt door efavirenz. Bel onmiddellijk uw arts als u op enig moment 
tijdens uw behandeling met efavirenz, emtricitabine en tenofovir problemen krijgt met evenwicht en 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, emtricitabine en tenofovir.

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.

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, emtricitabine en tenofovir kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een 
van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

hoofdpijn

diarree

gas-

indigestie

donker worden van de huidskleur, vooral op de handpalmen of de voetzolen

bleke huid

moeite met inslapen of doorslapen

verwardheid

vergeetachtigheid

zich geagiteerd, bezorgd of nerveus voelen

abnormaal vrolijke stemming

ongebruikelijke dromen

gewrichts- of rugpijn

jeuk

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden 
vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag 
een medische noodhulp:

verminderd plassen

grote hoeveelheden urineren

verhoogde dorst
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aanhoudende of verergerende botpijn

botbreuken

pijn in de armen, handen, voeten of benen

spierpijn of zwakte

uitslag

peeling, blaarvorming of huidvervelling

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de handen, armen, voeten of benen

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, benen, enkels of voeten

moeite met slikken of ademen

heesheid

toevallen

griepachtige symptomen

misselijkheid

braken

extreme vermoeidheid

geel worden van de huid of ogen; lichtgekleurde stoelgang; donkergele of bruine urine; verlies van eetlust; pijn in de 
rechterbovenhoek van de maag; of ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken

zwakheid; spierpijn; kortademigheid of snelle ademhaling; maagpijn met misselijkheid en braken; koude of 
blauwe handen en voeten; duizelig of licht in het hoofd voelen; of snelle of onregelmatige hartslag

Efavirenz, emtricitabine en tenofovir kunnen 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]
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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 de volgende zijn:

bewegingen van uw lichaam die u niet kunt controleren

duizeligheid

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?

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u efavirenz, 
emtricitabine en tenofovir gebruikt.

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

Houd een voorraad efavirenz, emtricitabine en tenofovir bij de hand. Wacht niet tot uw medicatie op 
is om uw recept bij te vullen.

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.
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randnamen

Atripla®(als een combinatieproduct dat Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir bevat)
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