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Oseltamivir
uitgesproken als (os el tam' I vir)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Oseltamivir wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van influenza-infectie ('griep') bij volwassenen, kinderen 

en zuigelingen (ouder dan 2 weken) die niet langer dan 2 dagen griepverschijnselen hebben. Dit medicijn wordt ook gebruikt om 

bepaalde soorten griep te voorkomen bij volwassenen en kinderen (ouder dan 1 jaar) wanneer ze tijd hebben doorgebracht met 

iemand die griep heeft of wanneer er een griepuitbraak is. Oseltamivir zit in een klasse medicijnen die neuraminidaseremmers 

worden genoemd. Het werkt door de verspreiding van het griepvirus in het lichaam te stoppen. Oseltamivir helpt de tijd te 

verkorten dat griepsymptomen zoals een verstopte neus of loopneus, keelpijn, hoesten, spier- of gewrichtspijn, vermoeidheid, 

hoofdpijn, koorts en koude rillingen aanhouden. Oseltamivir zal bacteriële infecties, die kunnen optreden als complicatie van 

griep, niet voorkomen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Oseltamivir wordt geleverd als een capsule en een suspensie (vloeistof) om via de mond in te nemen. Wanneer oseltamivir wordt gebruikt om 

griepsymptomen te behandelen, wordt het gewoonlijk 5 dagen lang twee keer per dag ('s ochtends en' s avonds) ingenomen. Wanneer oseltamivir 

wordt gebruikt om griep te voorkomen, wordt het gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen gedurende ten minste 10 dagen, of gedurende maximaal 

6 weken tijdens een uitbraak van een openbare griep. Oseltamivir kan met of zonder voedsel worden ingenomen, maar het is minder waarschijnlijk 

dat het maagklachten veroorzaakt als het met voedsel of melk wordt ingenomen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw 

arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem oseltamivir precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van 

of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Het is belangrijk om de dosis medicatie te kennen die uw arts heeft voorgeschreven en om een   meetinstrument te 

gebruiken dat de dosis nauwkeurig zal afmeten. Als u de medicatie zelf inneemt of aan een kind ouder dan 1 jaar geeft, 

kunt u het door de fabrikant geleverde apparaat gebruiken om de dosis af te meten volgens de onderstaande instructies. 

Als u de medicatie geeft aan een kind jonger dan één jaar, mag u het door de fabrikant geleverde meetinstrument niet 

gebruiken omdat het kleine doses niet nauwkeurig kan afmeten. Gebruik in plaats daarvan het apparaat dat u van uw 

apotheker heeft gekregen. Als de commerciële suspensie niet beschikbaar is en uw apotheker een suspensie voor u bereidt, 

zal hij of zij een apparaat verstrekken om uw dosis af te meten. Gebruik nooit een huishoudelijke theelepel om de dosis 

oseltamivir suspensie voor oraal gebruik af te meten.

Als u de commerciële suspensie toedient aan een volwassene of kind ouder dan één jaar, volg dan deze 
stappen om de dosis af te meten met behulp van de meegeleverde spuit:

1. Schud de suspensie goed (gedurende ongeveer 5 seconden) voor elk gebruik om de medicatie gelijkmatig te mengen.

2. Open de fles door op de dop te drukken en tegelijkertijd de dop te draaien.
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3. Duw de plunjer van het meetinstrument helemaal naar beneden tot aan de punt.

4. Steek de punt van het meetinstrument stevig in de opening aan de bovenkant van de fles.

5. Draai de fles (met het meetinstrument eraan) ondersteboven.

6. Trek de zuiger langzaam terug totdat de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid suspensie het meetinstrument 
vult tot de juiste markering. Sommige grotere doses moeten mogelijk twee keer met het meetinstrument worden 
gemeten. Als u niet zeker weet hoe u de dosis die uw arts heeft voorgeschreven correct moet afmeten, raadpleeg 
dan uw arts of apotheker.

7. Draai de fles (met het meetinstrument eraan bevestigd) met de goede kant naar boven en verwijder het meetinstrument langzaam.

8. Neem oseltamivir rechtstreeks in uw mond vanuit het meetinstrument; niet mengen met andere 
vloeistoffen.

9. Plaats de dop terug op de fles en sluit deze goed af.

10. Verwijder de plunjer van de rest van het meetinstrument en spoel beide delen af   onder stromend kraanwater. Laat de 
onderdelen aan de lucht drogen voordat u ze weer in elkaar zet voor het volgende gebruik.

Bel uw arts of apotheker om erachter te komen hoe u een dosis oseltamivir-suspensie moet afmeten als u 
niet beschikt over het meetinstrument dat bij dit medicijn is geleverd.

Als u moeite heeft met het doorslikken van capsules, kan uw arts u vertellen de capsule te 
openen en de inhoud te mengen met een gezoete vloeistof. Om doses oseltamivir te bereiden 
voor mensen die de capsules niet kunnen doorslikken:

1. Houd de capsule boven een kleine kom en trek de capsule voorzichtig open en giet al het poeder uit 
de capsule in de kom. Als uw arts u heeft opgedragen meer dan één capsule voor uw dosis in te 
nemen, open dan het juiste aantal capsules in de kom.

2. Voeg een kleine hoeveelheid gezoete vloeistof, zoals gewone of suikervrije chocoladesiroop, glucosestroop, 
karameltopping of lichtbruine suiker opgelost in water toe aan het poeder.

3. Roer het mengsel.

4. Slik de volledige inhoud van dit mengsel meteen door.

Blijf oseltamivir gebruiken totdat u klaar bent met het recept, zelfs als u zich beter begint te voelen. Stop niet met het innemen van 

oseltamivir zonder met uw arts te overleggen. Als u te snel stopt met het innemen van oseltamivir of doses overslaat, is het mogelijk 

dat uw infectie niet volledig wordt behandeld of dat u niet beschermd bent tegen griep.

Als u zich slechter voelt of nieuwe symptomen krijgt terwijl u oseltamivir gebruikt, of als uw griepsymptomen niet beter worden, neem 

dan contact op met uw arts.

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

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Oseltamivir kan worden gebruikt voor de behandeling en preventie van infecties door aviaire (vogel)influenza (een virus dat gewoonlijk vogels 

infecteert maar ook bij mensen een ernstige ziekte kan veroorzaken). Oseltamivir kan ook worden gebruikt om infecties door influenza A (H1N1) 

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u oseltamivir inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor oseltamivir, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van oseltamivir capsules of suspensie. Vraag uw apotheker of raadpleeg de patiënteninformatie van de 
fabrikant voor een lijst met ingrediënten.

vertel uw arts welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en 
kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: 
medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden, zoals azathioprine (Imuran); ciclosporine (Neoral, 
Sandimmune); kanker chemotherapie medicijnen; methotrexaat (Rheumatrex); sirolimus (Rapamune); orale 
steroïden zoals dexamethason (Decadron, Dexone), methylprednisolon (Medrol) en prednison (Deltasone); of 
tacrolimus (Prograf). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u ooit oseltamivir heeft gebruikt om griep te behandelen of te voorkomen.

vertel het uw arts als u een ziekte of aandoening heeft die uw immuunsysteem aantast, zoals het humaan 
immunodeficiëntievirus (hiv) of het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids), of als u een hart-, long- of 
nierziekte heeft.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u oseltamivir gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

u moet weten dat mensen, vooral kinderen en tieners, die griep hebben, verward, geagiteerd of 
angstig kunnen worden, en zich vreemd kunnen gedragen, epileptische aanvallen krijgen of 
hallucineren (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan), of zichzelf verwonden of zelfmoord 
plegen . U of uw kind kunnen deze symptomen krijgen, ongeacht of u of uw kind oseltamivir gebruikt, 
en de symptomen kunnen kort na aanvang van de behandeling optreden als u de medicatie toch 
gebruikt. Als uw kind griep heeft, moet u goed op zijn of haar gedrag letten en meteen de arts bellen 
als hij of zij in de war raakt of zich abnormaal gedraagt. Als u griep heeft, moeten u, uw familie of uw 
verzorger onmiddellijk de arts bellen als u in de war raakt, zich abnormaal gedraagt   of eraan denkt 
om uzelf iets aan te doen.

vraag uw arts of u elk jaar een griepvaccinatie moet krijgen. Oseltamivir komt niet in de plaats van een jaarlijks griepvaccin. Als 
u het intranasale griepvaccin (FluMist; griepvaccin dat in de neus wordt gesproeid) heeft gekregen of van plan bent te krijgen, 
moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat u oseltamivir inneemt. Oseltamivir kan het intranasale griepvaccin 
minder effectief maken als het wordt ingenomen tot 2 weken na of tot 48 uur voordat het intranasale griepvaccin wordt 
toegediend.

als u fructose-intolerantie heeft (een erfelijke aandoening waarbij het lichaam het eiwit mist dat nodig is 
om fructose, een fruitsuiker, zoals sorbitol, af te breken), moet u weten dat de oseltamivirsuspensie is 
gezoet met sorbitol. Vertel het uw arts als u fructose-intolerantie heeft.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het niet meer dan 2 uur voor uw volgende 

geplande dosis is, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Als u meerdere doses mist, neem dan 

contact op met uw arts voor een routebeschrijving. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?
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Oseltamivir kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

braken

buikpijn

diarree

hoofdpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze 

symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

uitslag, netelroos of blaren op de huid

zweertjes in de mond

jeuk

zwelling van het gezicht of de tong

moeite met ademhalen of slikken

heesheid

verwardheid

spraakproblemen

wankele bewegingen

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

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 en buiten het bereik van kinderen. Bewaar de capsules bij 

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

suspensie kan maximaal 10 dagen bij kamertemperatuur of maximaal 17 dagen in de koelkast worden bewaard. 

Oseltamivir-suspensie, bereid door een apotheker, kan maximaal 5 dagen bij kamertemperatuur of maximaal 35 dagen in 

de koelkast worden bewaard. Vries oseltamivir suspensie niet in.

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 zijn:

misselijkheid

braken

wat moet ik nog meer weten?

Oseltamivir zal u er niet van weerhouden anderen de griep te geven. U moet uw handen regelmatig wassen en praktijken 

vermijden zoals het delen van kopjes en bestek die het virus naar anderen kunnen verspreiden.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Uw recept is waarschijnlijk niet navulbaar. Als u nog steeds griepverschijnselen heeft 

nadat u klaar bent met het innemen van oseltamivir, neem dan contact op met uw arts.

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

Tamiflu®
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