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uitgesproken als (gan sye' kloe veer)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Ganciclovir kan het aantal van alle soorten cellen in uw bloed verlagen, wat ernstige en levensbedreigende problemen 

kan veroorzaken. Vertel het uw arts als u bloedarmoede heeft of ooit heeft gehad (rode bloedcellen brengen niet 

genoeg zuurstof naar alle delen van het lichaam); neutropenie (minder dan normaal aantal witte bloedcellen); 

trombocytopenie (minder dan normaal aantal bloedplaatjes); of andere bloed- of bloedingsproblemen. Vertel het uw 

arts als u ooit bloedproblemen heeft gekregen als bijwerking van een medicijn. Vertel het uw arts en apotheker als u 

een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine 

(Coumadin); geneesmiddelen voor chemotherapie tegen kanker; dapson; flucytosine (Ancobon); heparine; 

immunosuppressiva zoals azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), methotrexaat 

(Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) en tacrolimus (Prograf); interferonen (Infergen, Intron A, PEGASYS, PEG-Intron, 

Roferon-A); medicijnen voor de behandeling van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en het verworven 

immunodeficiëntiesyndroom (aids), waaronder didanosine (videx), zalcitabine (hivID) of zidovudine (retrovir, AZT); 

niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen om pijn en zwelling te behandelen, zoals aspirine, ibuprofen (Advil, 

Motrin), naproxen (Aleve, Naprosyn) en andere; pentamidine (NebuPent, Pentam); pyrimethamine (Daraprim, in 

Fansidar); steroïden zoals dexamethason (Decadron), prednison (Deltasone) of anderen; trimethoprim/

sulfamethoxazol (co-trimoxazol, Bactrim, Septra); of als u bestralingstherapie (röntgentherapie) heeft ondergaan of 

krijgt. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: overmatige 

vermoeidheid; bleke huid; hoofdpijn; duizeligheid; verwardheid; snelle hartslag; moeite met inslapen of doorslapen; 

zwakheid; kortademigheid; ongewone bloedingen of blauwe plekken; of keelpijn, koorts, koude rillingen, hoesten of 

andere tekenen van infectie.

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

lichaam op ganciclovir te controleren.

Bij proefdieren die ganciclovir kregen, ontstonden geboorteafwijkingen. Het is niet bekend of ganciclovir 

geboorteafwijkingen veroorzaakt bij mensen. Als u zwanger kunt worden, moet u effectieve anticonceptie gebruiken terwijl 

u ganciclovir gebruikt. Als u een man bent en uw partner kan zwanger worden, moet u een condoom gebruiken tijdens het 

gebruik van dit medicijn en gedurende 90 dagen na uw behandeling. Neem contact op met uw arts als u vragen heeft over 

anticonceptie. Gebruik ganciclovir niet als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u zwanger wordt terwijl 

u ganciclovir gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
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Proefdieren die ganciclovir kregen, ontwikkelden een lager aantal zaadcellen (minder mannelijke geslachtscellen) en 

vruchtbaarheidsproblemen. Het is niet bekend of ganciclovir een lager aantal zaadcellen bij mannen of problemen met de 

vruchtbaarheid bij vrouwen veroorzaakt.

Proefdieren die ganciclovir kregen, ontwikkelden kanker. Het is niet bekend of ganciclovir het risico 
op kanker bij mensen verhoogt.

De fabrikant waarschuwt dat ganciclovir alleen mag worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met bepaalde 

ziekten, omdat de medicatie ernstige bijwerkingen kan veroorzaken en er momenteel onvoldoende informatie is om de 

veiligheid en werkzaamheid bij andere groepen patiënten te ondersteunen. (Zie de rubriek WAAROM wordt dit medicijn 

voorgeschreven?)

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van ganciclovir.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ganciclovir-capsules worden gebruikt voor de behandeling van cytomegalovirus (CMV)-retinitis (ooginfectie die blindheid kan veroorzaken) 

bij mensen bij wie het immuunsysteem niet normaal werkt. Ganciclovir-capsules worden gebruikt om CMV-retinitis te behandelen nadat de 

aandoening onder controle is gebracht door intraveneuze (in een ader geïnjecteerde) ganciclovir. Ganciclovir wordt ook gebruikt om de 

ziekte van cytomegalovirus (CMV) te voorkomen bij mensen die het immunodeficiëntiesyndroom (aids) hebben gekregen of die een 

orgaantransplantatie hebben ondergaan en een risico lopen op een CMV-ziekte. Ganciclovir zit in een klasse van medicijnen die antivirale 

middelen worden genoemd. Het werkt door de verspreiding van CMV-ziekte te voorkomen of de groei van CMV te vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ganciclovir wordt geleverd als capsule om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk drie tot zes keer per dag met voedsel 

ingenomen. Om u eraan te herinneren dat u ganciclovir moet innemen, moet u het elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip 

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

niet begrijpt. Neem ganciclovir precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts 

heeft voorgeschreven.

Slik de capsules heel door; niet openen, splitsen, kauwen of pletten.

Wees voorzichtig bij het hanteren van ganciclovir-capsules. Zorg ervoor dat uw huid, ogen, mond of neus niet in contact 

komen met gebroken of fijngemaakte ganciclovir-capsules. Als dergelijk contact optreedt, was uw huid dan goed met water 

en zeep of spoel uw ogen goed uit met gewoon water.

Over het algemeen krijgt u gedurende enkele weken ganciclovir intraveneus (in een ader) voordat u begint met het 
innemen van ganciclovir-capsules. Als uw toestand tijdens uw behandeling verslechtert, kunt u een tweede kuur met 
intraveneuze ganciclovir krijgen. Uw arts kan uw dosis ganciclovir-capsules verlagen als u bijwerkingen krijgt.

Ganciclovir reguleert CMV maar geneest het niet. Het kan enige tijd duren voordat u het volledige voordeel van ganciclovir 

voelt. Blijf ganciclovir gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van ganciclovir zonder:
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praten met uw arts. Als u te snel stopt met het innemen van ganciclovir, kan de hoeveelheid CMV in uw bloed 

toenemen of kan het virus resistent worden tegen dit medicijn.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

De fabrikant stelt dat dit medicijn niet voor ander gebruik mag worden voorgeschreven; vraag uw arts of 
apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u ganciclovir inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ganciclovir, aciclovir (Zovirax), valganciclovir 
(Valcyte) of andere medicijnen.

neem geen ganciclovir als u valganciclovir (Valcyte) gebruikt.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt. Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt die worden 
vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de volgende: aminoglycoside-antibiotica zoals 
amikacine (Amikin), gentamicine (Garamycin), neomycine (New-Rx, New-Fradin), netilmicine (Netromycin), 
streptomycine, tobramycine (Nebcin, Tobi) en anderen; amfotericine B (Fungizone); captopril (Capoten, in 
Capozide); diuretica ('plaspillen'); foscarnet (Foscavir); goudverbindingen zoals auranofin (Ridaura) of 
aurothioglucose (Solganal); imipenem-cilastatine (Primaxin); immuunglobuline (gamma-globuline, BayGam, 
Carimmune, Gammagard, anderen); methicilline (staphcilline); muromonab-CD3 (OKT3); mycofenolaatmofetil 
(CellCept); nitraten zoals isosorbidedinitraat (Isordil, Sorbitrate) of nitroglycerineproducten; penicillamine 
(Cuprimine, Depen); primaquine; probenecide; rifampicine (Rifadin, Rimactaan); of andere nucleoside-analogen 
zoals acyclovir (Zovirax), famciclovir (Famvir) en ribavirine (Copegus, Rebetol, Virazole, in Rebetron). Uw arts moet 
mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een van de aandoeningen heeft of ooit heeft gehad die worden vermeld in de sectie 
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN of een van de volgende aandoeningen: geestesziekte; toevallen; oogproblemen 
anders dan CMV-retinitis; nier- of leverziekte.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van ganciclovir. Overleg met uw arts 

wanneer u veilig kunt beginnen met het geven van borstvoeding nadat u bent gestopt met het gebruik van ganciclovir.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan aan de arts of tandarts dat u ganciclovir 
gebruikt.

u moet weten dat ganciclovir u slaperig, duizelig, onvast, verward of minder alert kan maken, of epileptische 
aanvallen kan veroorzaken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn 
op u heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Zorg ervoor dat u veel vocht drinkt terwijl u ganciclovir 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.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

buikpijn

boeren

verlies van eetlust

veranderingen in het vermogen om voedsel te proeven

droge mond

zweertjes in de mond

ongebruikelijke dromen

nervositeit

depressie

zweten

blozen

gewrichts- of spierpijn of krampen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende symptomen komen soms voor, maar 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:

overal spikkels, lichtflitsen of een donker gordijn zien

verminderd plassen

netelroos

uitslag

jeuk

zwelling van de handen, armen, voeten, enkels of onderbenen

gevoelloosheid, pijn, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

handen schudden die je niet onder controle hebt

moeite met ademhalen of slikken

pijn op de borst

stemmingswisselingen
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toevallen

Ganciclovir 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).

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.

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]

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:

misselijkheid

braken

diarree

verlies van eetlust

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

overmatige vermoeidheid

zwakheid

bleke huid
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hoofdpijn

duizeligheid

verwardheid

snelle hartslag

moeite met slapen

kortademigheid

keelpijn, koorts, koude rillingen, hoesten of andere tekenen van infectie

verminderd plassen

zwelling van de handen, armen, voeten, enkels of onderbenen

toevallen

geel worden van de huid of ogen

griepachtige symptomen

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

wat moet ik nog meer weten?

Uw arts kan regelmatig oogonderzoeken laten uitvoeren terwijl u dit medicijn gebruikt. Houd alle afspraken 
met de oogarts (oogonderzoeken).

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u ganciclovir 

gebruikt.

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

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

Cytovene®mondelingik

andere namen

Nordexoyguanosine

DHPG-natrium

GCV Natrium

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605011.html 6/7



14/4/22, 16:21 Ganciclovir: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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