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rilpivirine
uitgesproken als (ril'' pi vir' een)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rilpivirine wordt samen met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van humaan 
immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) bij bepaalde volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder die 
ten minste 35 kg wegen en in het verleden geen antiretrovirale behandeling hebben gekregen. Het 
wordt ook samen met cabotegravir (Vocabria) gebruikt als een kortdurende behandeling van hiv-1-
infectie bij bepaalde volwassenen. Rilpivirine zit in een klasse medicijnen die niet-nucleoside reverse 
transcriptaseremmers (NNRTI's) worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hiv in het bloed te 
verminderen. Hoewel rilpivirine 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.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rilpivirine wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag bij een maaltijd ingenomen 

(niet alleen een eiwitdrank). Wanneer rilpivirine samen met cabotegravir wordt ingenomen, wordt het gewoonlijk eenmaal daags bij een 

maaltijd ingenomen. Neem rilpivirine alleen of samen met cabotegravir elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Rilpivirine wordt 

samen met cabotegravir ingenomen gedurende ongeveer één maand (gedurende ten minste 28 dagen) voorafgaand aan de start van de 

behandeling met de langwerkende injecteerbare vormen van deze geneesmiddelen of gedurende maximaal 2 maanden als het 

injecteerbare behandelschema langer dan 7 dagen wordt gemist. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts 

of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem rilpivirine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of 

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

Rilpivirine controleert hiv, maar geneest het niet. Blijf rilpivirine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het 

innemen van rilpivirine zonder met uw arts te overleggen. Wanneer uw voorraad rilpivirine opraakt, vraag dan meer van 

uw arts of apotheker. Als u doses overslaat of stopt met het innemen van rilpivirine, kan uw aandoening moeilijker te 

behandelen worden.

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.
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hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u rilpivirine inneemt,

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

vertel het uw arts als u dexamethason (Decadron) gebruikt; medicijnen voor aanvallen, waaronder 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Euetro, Tegretol, Teril), oxcarbazepine (Trileptal), fenobarbital (Luminal) 
of fenytoïne (Dilantin, Phenytek); protonpompremmers waaronder dexlansoprazol (Dexilant), esomeprazol 
(Nexium, Vimovo), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) of rabeprazol 
(Aciphex); rifampicine (Rifater, Rifamaat, Rimactane, Rifadin); rifapentine (Priftin); en sint-janskruid. Uw arts 
zal u waarschijnlijk vertellen geen rilpivirine 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 en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een 
van de volgende vermeldt: antischimmelmiddelen, waaronder fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), 
ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) en voriconazol (Vfend); amiodaron (Nexterone, Pacerone); 
anagrelide (Agrylin); chloroquine; chloorpromazine; cilostazol; ciprofloxacine (Cipro); citalopram (Celexa); 
claritromycine (Biaxin); disopyramide (Norpace); dofetilide (Tikosyn); donepezil (Aricept); erytromycine (E-
Mycin, Eryc, Ery-Tab, PCE, Pediazol); flecaïnide (Tambocor); haloperidol (Haldol); ibutilide (Corvert); 
levofloxacine; methadon (Dolofine); moxifloxacine (Velox); nelfinavir (Viracept); ondansetron (Zuplenz, 
Zofran); andere NNRTI's-medicijnen voor de behandeling van hiv/aids; pentamidine (NebuPent, Pentam); 
pimozide (Orap); procaïnamide; kinidine (in Nuedexta); rifabutine (Mycobutine); sotalol (Betapace, Sorine, 
Sotylize); telithromycine (Ketek); en thioridazine. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een 
wisselwerking hebben met rilpivirine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen 
die niet op deze lijst voorkomen.

als u antacida gebruikt die calcium, magnesium of aluminium bevatten (Maalox, Mylanta, Tums, 
andere), neem deze dan ten minste 2 uur vóór of 4 uur na rilpivirine in.

als u een medicijn gebruikt voor indigestie, brandend maagzuur of zweren zoals cimetidine (Tagamet), 
famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid) of ranitidine (Zantac), neem dit dan ten minste 12 uur vóór of ten 
minste 4 uur na rilpivirine .

als u didanosine (Videx) gebruikt, neem dit dan ten minste 2 uur vóór of ten minste 4 uur na rilpivirine in.

vertel het uw arts als u een depressie of een andere psychische aandoening, een leveraandoening, waaronder hepatitis B of 

C, of   een nieraandoening heeft of ooit heeft gehad.

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

u moet weten dat uw lichaamsvet kan toenemen of zich naar verschillende delen van uw lichaam kan verplaatsen, 
zoals uw borsten, bovenrug en nek, of rond het midden van uw lichaam. Verlies van vet van de benen, armen en 
gezicht kan ook voorkomen.

u moet weten dat rilpivirine veranderingen in uw gedachten, gedrag of geestelijke gezondheid kan veroorzaken. Neem 
onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt terwijl u rilpivirine gebruikt: nieuwe of 
verergerende depressie; zich verdrietig, hopeloos, angstig of rusteloos voelen; of denken aan zelfmoord of plannen of 
proberen dit te doen. 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.
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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 nieuwe of verergerende symptomen krijgt nadat u met de behandeling met rilpivirine bent begonnen.

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, bij een maaltijd. Als het echter meer dan 12 uur geleden is sinds 
uw laatste 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?

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

moeite met inslapen of doorslapen

hoofdpijn

misselijkheid

braken

duizeligheid

buikpijn

slaperigheid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, of de symptomen die worden 

vermeld in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

uitslag

geel worden van de huid of ogen, pijn aan de rechterkant van de maag, misselijkheid, braken, lichtgekleurde 
ontlasting, donkergekleurde urine

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, stop dan met 
het innemen van rilpivirine en neem onmiddellijk contact op met uw arts of roep medische hulp in:

uitslagsamen metkoorts, zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, blaren, moeite met ademhalen of 
slikken, zweertjes in de mond, roodheid of zwelling van de ogen (conjunctivitis), pijn aan de rechterkant van de 
maag (buik) of donker gekleurde urine

Rilpivirine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van 

dit medicijn.
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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 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?

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

van uw lichaam op rilpivirine te controleren.

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

Houd een voorraad rilpivirine 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 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.
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randnamen

Edurant®

Juluca®(als een combinatieproduct dat dolutegravir, rilpivirine bevat)
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