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Nevirapine
uitgesproken als (ne vye' ra peen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Nevirapine kan ernstige, levensbedreigende leverschade, huidreacties en allergische reacties veroorzaken. Vertel het 

uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad, in het bijzonder hepatitis B of C. Uw arts zal u waarschijnlijk 

vertellen geen nevirapine te gebruiken. Vertel het uw arts ook als u huiduitslag of een andere huidaandoening heeft 

voordat u nevirapine gaat gebruiken. Als u een van de volgende symptomen ervaart, stop dan met het gebruik van 

nevirapine en bel onmiddellijk uw arts: huiduitslag, vooral als deze ernstig is of gepaard gaat met een van de andere 

symptomen op deze lijst; overmatige vermoeidheid; gebrek aan energie of algemene zwakte; misselijkheid; braken; 

verlies van eetlust; donkere (theekleurige) urine; bleke ontlasting; geel worden van de huid of ogen; pijn in de 

rechterbovenhoek van de maag; koorts; keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie; griepachtige 

symptomen; spier- of gewrichtspijn; blaren; zweertjes in de mond; rode of gezwollen ogen; netelroos; jeuk; zwelling 

van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen; heesheid; of moeite met ademhalen 

of slikken.

Als uw arts u zegt te stoppen met het gebruik van nevirapine omdat u een ernstige huid- of leverreactie heeft 

gehad, mag u nevirapine nooit meer gebruiken.

Uw arts zal u starten met een lage dosis nevirapine en uw dosis na 14 dagen verhogen. Dit verkleint het risico 

dat u een ernstige huidreactie krijgt. Als u enige vorm van huiduitslag of een van de hierboven genoemde 

symptomen krijgt terwijl u een lage dosis nevirapine gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. 

Verhoog uw dosis niet totdat uw huiduitslag of symptomen zijn verdwenen.

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

uw lichaam op nevirapine te controleren, vooral tijdens de eerste 18 weken van uw behandeling.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer 
u begint met de behandeling met nevirapine en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie 
aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt de Medicatiegids 
ook verkrijgen van de FDA-website:
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm].
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Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van nevirapine. Er is een groter risico dat u ernstige 

leverschade krijgt tijdens uw behandeling als u een vrouw bent en als u een hoog CD4-getal heeft (een groot 

aantal van een bepaald type infectiebestrijdende cel in uw bloed).

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Nevirapine wordt samen met andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van infectie met het humaan 

immunodeficiëntievirus (hiv) bij volwassenen en kinderen van 15 dagen en ouder. Nevirapine mag niet worden gebruikt voor de 

behandeling van gezondheidswerkers of andere personen die zijn blootgesteld aan een hiv-infectie na contact met met hiv besmet 

bloed, weefsel of andere lichaamsvloeistoffen. Nevirapine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die niet-nucleoside reverse 

transcriptaseremmers (NNRTI's) worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hiv in het bloed te verminderen. Hoewel nevirapine 

hiv niet geneest, kan het uw kans op het ontwikkelen van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) en hiv-gerelateerde ziekten 

zoals ernstige infecties of kanker verminderen. 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?

Nevirapine wordt geleverd als een tablet, een tablet met verlengde afgifte en een suspensie (vloeistof) om via de mond in te 

nemen, met of zonder voedsel. De tablet en suspensie worden gewoonlijk eenmaal per dag gedurende 2 weken ingenomen en 

daarna tweemaal per dag na de eerste 2 weken. De tablet met verlengde afgifte wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, na 

ten minste twee weken behandeling met gewone nevirapine-tabletten of -suspensie. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket 

zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem nevirapine precies zoals 

voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik nevirapine door met vloeistoffen zoals water, melk of frisdrank.

Slik de tabletten met verlengde afgifte heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

Schud de vloeistof voor elk gebruik voorzichtig om het medicijn gelijkmatig te mengen. Gebruik een orale maatbeker of 

doseerspuit om uw dosis af te meten. Het is het beste om een   spuit te gebruiken, vooral als uw dosis minder is dan 5 ml (1 

theelepel). Als u een maatbeker gebruikt, drink dan eerst alle medicatie op die u in de maatbeker heeft afgemeten. Vul vervolgens 

de maatbeker met water en drink het water op om er zeker van te zijn dat u uw volledige dosis krijgt.

Nevirapine kan hiv onder controle houden, maar zal het niet genezen. Blijf nevirapine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met 

het innemen van nevirapine of een van de andere medicijnen die u gebruikt om hiv of aids te behandelen zonder met uw arts te 

overleggen. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om in een bepaalde volgorde te stoppen met het innemen van uw medicijnen. Als u een 

dosis overslaat of stopt met het gebruik van nevirapine, kan uw aandoening moeilijker te behandelen worden.

Als u nevirapine 7 dagen of langer niet heeft gebruikt, begin dan niet opnieuw met het innemen van nevirapine zonder 

overleg met uw arts. Uw arts zal u starten met een lage dosis nevirapine en uw dosis verhogen na 2 weken.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel
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Nevirapine wordt soms ook gebruikt om te voorkomen dat ongeboren baby's van wie de moeder hiv of aids heeft, 

tijdens de geboorte met hiv besmet raken.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u nevirapine inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor nevirapine of voor andere medicijnen.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en 
voedingssupplementen u gebruikt. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: anticoagulantia 
('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin); bepaalde antischimmelmiddelen zoals fluconazol 
(Diflucan), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) en voriconazol (Vfend); anticonceptiepillen als 
u ze om andere redenen gebruikt dan om zwangerschap te voorkomen; calciumkanaalblokkers zoals 
diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), nifedipine (Adalat, Procardia) en verapamil (Calan, Covera, 
Isoptin, Verelan); claritromycine (Biaxin); bepaalde geneesmiddelen voor kankerchemotherapie zoals 
cyclofosfamide (Cytoxan); cisapride (Propulsid); ciclosporine (Neoral, Sandimmune); ergot-alkaloïden 
zoals ergotamine (Cafergot, Ercaf, anderen); fentanyl (Duragesic, Actiq); medicijnen voor een 
onregelmatige hartslag zoals amiodaron (Cordarone) en disopyramide (Norpace); medicijnen voor 
aanvallen zoals carbamazepine (Tegretol), clonazepam (Klonopin) en ethosuximide (Zarontin); 
methadon (Dolophine), andere medicijnen tegen hiv of aids zoals amprenavir (Agenerase), atazanavir 
(Reyataz), efavirenz (Sustiva), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), combinatie van lopinavir en 
ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept) en saquinavir (Fortovase, Invirase); prednison (Deltason); 
rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactaan); sirolimus (Rapamune); en tacrolimus 
(Prograf). Veel andere medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met nevirapine, dus vertel uw 
arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

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

vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad, vooral als u wordt behandeld met dialyse 
(behandeling om het bloed buiten het lichaam te reinigen wanneer de nieren niet goed werken).

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u zwanger wordt terwijl u nevirapine gebruikt, 
neem dan contact op met uw arts. U mag geen borstvoeding geven als u geïnfecteerd bent met hiv of als u nevirapine 
gebruikt.

u moet weten dat dit medicijn de vruchtbaarheid bij vrouwen kan verminderen. Praat met uw arts over de risico's van het 
gebruik van dit medicijn als u zich zorgen maakt over de vruchtbaarheid.

u moet weten dat uw lichaamsvet kan toenemen of zich naar andere delen van uw lichaam kan verplaatsen, 
zoals uw taille, 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. Als u nieuwe of 
verergerende symptomen krijgt tijdens uw behandeling met nevirapine, vertel dit dan aan uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?
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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?

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

hoofdpijn

diarree

buikpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de symptomen ervaart die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE 

WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

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,
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een epileptische aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet kan worden gewekt, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

pijnlijke rode bultjes op de huid

overmatige vermoeidheid

koorts

hoofdpijn

moeite met inslapen of doorslapen

misselijkheid

braken

uitslag

duizeligheid

wat moet ik nog meer weten?

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

Als u de tabletten met verlengde afgifte inneemt, kunt u in uw ontlasting iets opmerken dat op een tablet lijkt. Dit is 
slechts het lege omhulsel van de tablet en dit betekent niet dat u niet uw volledige dosis medicatie heeft gekregen.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) 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

Viramune®

Viramune®XR
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