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Ledipasvir en Sofosbuvir
uitgesproken als (le dip' as vir) en (soe fos' bue vir)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Mogelijk bent u al besmet met hepatitis B (een virus dat de lever infecteert en ernstige leverschade 
kan veroorzaken), maar geen symptomen van de ziekte heeft. In dit geval kan het gebruik van de 
combinatie van ledipasvir en sofosbuvir het risico verhogen dat u symptomen krijgt en dat uw 
infectie ernstiger of levensbedreigend wordt. Vertel het uw arts als u een hepatitis B-virusinfectie 
heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal een bloedtest bestellen om te zien of u een hepatitis B-infectie 
heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal u ook controleren op tekenen van hepatitis B-infectie tijdens en 
gedurende enkele maanden na uw behandeling. Indien nodig kan uw arts u medicijnen geven om 
deze infectie te behandelen voor en tijdens uw behandeling met de combinatie van ledipasvir en 
sofosbuvir.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan voor, tijdens en na uw behandeling 
bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op de combinatie van ledipasvir en sofosbuvir te 
controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van de combinatie van ledipasvir en sofosbuvir.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van ledipasvir en sofosbuvir wordt alleen of in combinatie met ribavirine (Copegus, Rebetol, Ribasphere, andere) 

gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van chronische hepatitis C (een aanhoudende virale infectie die de lever 

beschadigt) bij volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder. ouder. Sofosbuvir zit in een klasse van antivirale geneesmiddelen die 

nucleotide-polymeraseremmers worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hepatitis C-virus (HCV) in het lichaam te 

verminderen. Ledipasvir zit in een klasse van antivirale geneesmiddelen die HCV NS5A-remmers worden genoemd. Het werkt door het 

virus te stoppen dat ervoor zorgt dat hepatitis C zich in het lichaam verspreidt.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?
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De combinatie van ledipasvir en sofosbuvir wordt geleverd als tablet en korrels om via de mond in te nemen. Het wordt 

gewoonlijk eenmaal daags met of zonder voedsel ingenomen. Neem ledipasvir en sofosbuvir elke dag op ongeveer 

hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk 

onderdeel dat u niet begrijpt. Neem ledipasvir en sofosbuvir precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder 

van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Ledipasvir en sofosbuvir-korrels kunnen worden ingeslikt (zonder te kauwen) of ze kunnen met voedsel worden 

ingenomen. Om een   dosis ledipasvir en sofosbuvir-korrels met voedsel te bereiden, strooit u het hele pakket korrels op 

een of meer lepels koud of niet-zure zacht voedsel op kamertemperatuur, zoals pudding, chocoladesiroop, 

aardappelpuree of ijs. Neem het hele mengsel binnen 30 minuten na het strooien van de korrels op voedsel. Kauw niet op 

de korrels om een   bittere nasmaak te voorkomen.

Blijf ledipasvir en sofosbuvir gebruiken, ook als u zich goed voelt. De duur van uw behandeling (8 tot 24 weken) 
hangt af van uw toestand, hoe goed u op de medicatie reageert en of u ernstige bijwerkingen ervaart. Stop 
niet met het innemen van ledipasvir en sofosbuvir zonder met uw arts te overleggen.

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 ledipasvir en sofosbuvir inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ledipasvir of sofosbuvir, voor andere medicijnen of voor één 
van de bestanddelen van ledipasvir en sofosbuvir-tabletten of -pellets. Vraag uw apotheker om een   lijst van de 
ingrediënten.

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: 
amiodaron (Nexterone, Pacerone); digoxine (Lanoxine); bepaalde medicijnen tegen kanker; medicijnen voor 
diabetes; bepaalde medicijnen voor aanvallen zoals carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), 
oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital of fenytoïne (Dilantin, Phenytek); medicijnen voor brandend 
maagzuur en zweren; medicijnen tegen hiv samen, zoals efavirenz (Sustiva, in Atripla), emtricitabine (Emtriva, in 
Atripla) en tenofovir (Viread, in Atripla); elvitegravir (Sustiva, in Atripla), cobicistat (Tybost, in Stribild), 
emtricitabine (Emtriva, in Stribild) en tenofovir (Viread, in Stribild); tenofovir (Viread), atazanavir (Reyataz) en 
ritonavir (Norvir); tenofovir (Viread), darunavir (Prezista) en ritonavir (Norvir); tenofovir (Viread), lopinavir (in 
Kaletra) en ritonavir (Norvir, in Kaletra); of tipranavir (Aptivus) en ritonavir (Norvir); bepaalde medicijnen die het 
immuunsysteem onderdrukken; rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater); 
rifapentine (Priftin); rosuvastatine (Crestor); simeprevir (Olysio); sofosbuvir (Sovaldi); en warfarine (Coumadin, 
Jantoven). Uw arts kan u vertellen geen ledipasvir en sofosbuvir in te nemen als u een of meer van deze 
geneesmiddelen gebruikt, of hij kan u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen 
ook een wisselwerking hebben met ledipasvir en sofosbuvir, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u 
gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

als u antacida gebruikt die aluminiumhydroxide of magnesiumhydroxide bevatten (Maalox, Mylanta, 
Tums, andere), neem deze dan 4 uur vóór of 4 uur na inname van ledipasvir en sofosbuvir.
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vertel het uw arts als u medicijnen gebruikt tegen indigestie, brandend maagzuur of zweren (H2blokkers) 
zoals cimetidine, ranitidine (Zantac), famotidine (Pepcid, in Duexis) of nizatidine. Uw arts kan u vertellen 
om ze 12 uur vóór of 12 uur na ledipasvir en sofosbuvir in te nemen, of op hetzelfde moment dat u 
ledipasvir en sofosbuvir inneemt.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid. U mag geen sint-janskruid 
gebruiken tijdens uw behandeling met ledipasvir en sofosbuvir.

vertel het uw arts als u een levertransplantatie heeft ondergaan of als u een humaan immunodeficiëntievirus 
(hiv) heeft. Vertel het uw arts ook als u een andere leverziekte dan hepatitis C of nierziekte heeft of ooit heeft 
gehad, of dialyse ondergaat.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u 
ledipasvir en sofosbuvir gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Als ledipasvir en sofosbuvir worden gebruikt in 
combinatie met ribavirine, lees dan de informatie over voorzorgsmaatregelen voor zwangerschap in de monografie over 
ribavirine.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

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?

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

vermoeidheid

hoofdpijn

moeite met inslapen of doorslapen

misselijkheid

diarree

hoesten

duizeligheid

spierpijn

prikkelbaarheid

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 

spoedbehandeling:

uitslag

blaren
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zwelling van het gezicht, armen of benen

kortademigheid

heesheid

moeite met slikken of ademen

Ledipasvir en sofosbuvir 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. Niet gebruiken als 

de verzegeling over de flesopening verbroken is of ontbreekt. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van licht, 

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.

wat moet ik nog meer weten?

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-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.
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supplementen. 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

Harvoni®
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