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Glecaprevir en Pibrentasvir
uitgesproken als (glek a' pre vir) (pi brent' als vir)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

U kunt al besmet zijn 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 glecaprevir en pibrentasvir het risico verhogen dat uw infectie ernstiger of 
levensbedreigend wordt en dat u symptomen krijgt. Vertel het uw arts als u een infectie met het 
hepatitis B-virus 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 glecaprevir en pibrentasvir.

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 glecaprevir en pibrentasvir 
te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van glecaprevir en pibrentasvir.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van glecaprevir en pibrentasvir wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van chronische (langdurige) 

hepatitis C-infectie (zwelling van de lever veroorzaakt door een virus) bij volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder. Het wordt ook 

gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van chronische hepatitis C-infectie bij volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder 

die al een ander medicijn hebben gekregen om hun hepatitis C-infectie te behandelen. Glecaprevir zit in een klasse geneesmiddelen die 

HCV NS3/4A-proteaseremmers worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hepatitis C-virus (HCV) in het lichaam te verminderen. 

Pibrentasvir zit in een klasse van medicijnen 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 glecaprevir en pibrentasvir wordt geleverd als tablet of korrels om via de mond in te nemen. Het wordt 

gewoonlijk eenmaal daags gedurende 8 tot 16 weken met voedsel ingenomen. Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten of 

pakjes korrels u voor elke dosis moet innemen. Neem glecaprevir en pibrentasvir 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 glecaprevir en pibrentasvir precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het 

vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Glecaprevir en pibrentasvir-korrels moeten met zacht voedsel worden ingenomen zonder te kauwen. Om een   dosis glecaprevir 

en pibrentasvir korrels te bereiden met zacht voedsel, strooi de volledige inhoud van de pakjes korrels in een kom of beker op een 

kleine hoeveelheid zacht voedsel zoals pindakaas, chocolade hazelnootpasta, roomkaas, jam of Griekse yoghurt . Meng de korrels 

niet met vloeistof of voedsel dat van de lepel kan glijden om te voorkomen dat het geneesmiddel te snel oplost. Geef het hele 

mengsel binnen 15 minuten na het strooien van de korrels op het voedsel. Als er pellets aan de kom of beker blijven kleven, voeg 

dan een kleine hoeveelheid zacht voedsel toe en slik de rest van het mengsel door. Om een   bittere nasmaak te voorkomen, 

mogen de korrels niet worden gekauwd of in het voer worden opgelost.

Ga door met het innemen van glecaprevir en pibrentasvir, ook als u zich goed voelt. De duur van uw behandeling 
hangt af van uw toestand, of u eerder bepaalde HCV-medicatie heeft gebruikt, hoe goed u op de medicatie reageert 
en of u ernstige bijwerkingen ervaart. Stop niet met het innemen van glecaprevir en pibrentasvir 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 glecaprevir en pibrentasvir inneemt,

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

vertel het uw arts als u atazanavir (Reyataz, in Evotaz) of rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater) 
gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen glecaprevir en pibrentasvir te gebruiken als u een van deze 
medicijnen 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: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven); carbamazepine 
(Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), cholesterolverlagende medicijnen (statines) zoals atorvastatine (Lipitor, in 
Caduet), fluvastatine (Lescol), lovastatine (Altoprev), pitavastatine (Livalo), pravastatine (Pravachol), rosuvastatine 
( Crestor) en simvastatine (Zocor, in Simcor, in Vytorin); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dabigatran 
(Pradaxa); digoxine (Lanoxine); ethinylestradiol orale anticonceptiva zoals bepaalde ('anticonceptiepillen'), 
pleisters, hormonale vaginale ringen en andere ethinylestradiolproducten; bepaalde hormoonvervangende 
therapieën (HST); en bepaalde medicijnen voor het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of het verworven 
immunodeficiëntiesyndroom (aids), waaronder darunavir (Prezista, in Prezcobix), efavirenz (Sustiva, in Atripla), 
lopinavir (in Kaletra) of ritonavir (Norvir, in Kaletra); en fenytoïne (Dilantin, Phenytek). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
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vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u een andere leverziekte heeft dan hepatitis C. Uw arts kan u vertellen om geen 
glecaprevir en pibrentasvir te gebruiken.

vertel het uw arts als u humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of diabetes heeft of ooit heeft gehad, of als u 
ooit een lever- of niertransplantatie heeft ondergaan.

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

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?

Als het 18 uur of minder is nadat u een dosis glecaprevir en pibrentasvir heeft overgeslagen, neem de gemiste dosis dan 

in met voedsel zodra u eraan denkt. Als het echter meer dan 18 uur geleden is dat u uw dosis had moeten innemen, 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?

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

hoofdpijn

vermoeidheid

zwakheid

misselijkheid

diarree

jeuk

Glecaprevir en pibrentasvir kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u 
ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

slaperigheid

verwardheid

zwelling van de maagstreek

bloed overgeven of materiaal dat op koffiedik lijkt

donkere, zwarte of bloederige ontlasting

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).

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617039.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/4/22, 14:49 Glecaprevir en Pibrentasvir: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

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, 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-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

Mavyret®
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