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Ribavirine
uitgesproken als (rogge ba vye' rin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Ribavirine zal hepatitis C (een virus dat de lever infecteert en ernstige leverschade of leverkanker kan veroorzaken) niet behandelen, 

tenzij het samen met een ander medicijn wordt ingenomen. Uw arts zal u een ander medicijn voorschrijven om samen met 

ribavirine in te nemen als u hepatitis C heeft. Neem beide geneesmiddelen precies zoals voorgeschreven.

Ribavirine kan bloedarmoede veroorzaken (aandoening waarbij het aantal rode bloedcellen daalt) 
die uw hartproblemen kan verergeren en die ertoe kan leiden dat u een hartaanval krijgt die 
levensbedreigend kan zijn. Vertel het uw arts als u ooit een hartaanval heeft gehad en als u hoge 
bloeddruk heeft of ooit heeft gehad, ademhalingsproblemen, een aandoening die uw bloed 
beïnvloedt, zoals sikkelcelanemie (erfelijke aandoening waarbij de rode bloedcellen abnormaal 
gevormd en kan geen zuurstof naar alle delen van het lichaam brengen) of thalassemie (mediterrane 
bloedarmoede; een aandoening waarbij de rode bloedcellen niet genoeg van de stof bevatten die 
nodig is om zuurstof te vervoeren), bloedingen in de maag of darmen, of hartaandoeningen. Als u 
een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: 
overmatige vermoeidheid, bleke huid, hoofdpijn,

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bloedonderzoeken laten uitvoeren voordat u 

ribavirine gaat gebruiken en vaak ook tijdens uw behandeling.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u 
begint met de behandeling met ribavirine 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 ook de website van 
de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) om de Medicatiegids te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van ribavirine.

Voor vrouwelijke patiënten:

Gebruik ribavirine niet als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag pas met ribavirine 

beginnen als uit een zwangerschapstest is gebleken dat u niet zwanger bent. U moet twee vormen van gebruiken
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anticonceptie en elke maand tijdens uw behandeling en gedurende 6 maanden daarna op 
zwangerschap worden getest. Bel onmiddellijk uw arts als u in deze periode zwanger wordt. 
Ribavirine kan de foetus schaden of overlijden.

Voor mannelijke patiënten:

Gebruik ribavirine niet als uw partner zwanger is of van plan is zwanger te worden. Als u een partner heeft die 

zwanger kan worden, mag u pas met ribavirine beginnen als uit een zwangerschapstest blijkt dat ze niet zwanger is. 

U moet tijdens uw behandeling en gedurende 6 maanden daarna twee vormen van anticonceptie gebruiken, 

waaronder een condoom met zaaddodend middel. Gedurende deze periode moet uw partner elke maand op 

zwangerschap worden getest. Bel onmiddellijk uw arts als uw partner zwanger wordt. Ribavirine kan de foetus 

schaden of overlijden.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ribavirine wordt gebruikt met een interferonmedicijn zoals peginterferon alfa-2a [Pegasys] of peginterferon alfa-2b [PEG-

Intron]) om hepatitis C te behandelen bij mensen die nog niet eerder met een interferon zijn behandeld. Ribavirine zit in 

een klasse van antivirale geneesmiddelen die nucleoside-analogen worden genoemd. Het werkt door het virus te stoppen 

dat ervoor zorgt dat hepatitis C zich in het lichaam verspreidt. Het is niet bekend of een behandeling met ribavirine en een 

ander medicijn de hepatitis C-infectie geneest, leverschade voorkomt die door hepatitis C kan worden veroorzaakt, of de 

verspreiding van hepatitis C naar andere mensen voorkomt.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ribavirine wordt geleverd als een tablet, een capsule en een drank (vloeistof) om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk 

twee keer per dag met voedsel ingenomen, 's morgens en' s avonds, gedurende 24 tot 48 weken of langer. Neem ribavirine 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 ribavirine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of 

neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de capsules heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

Schud de vloeistof voor elk gebruik goed om het medicijn gelijkmatig te mengen. Zorg ervoor dat u de maatlepel of 

-beker na gebruik elke keer dat u de vloeistof afmeet, afwast.

Uw arts kan uw dosis verlagen of u vertellen om te stoppen met het gebruik van ribavirine als u bijwerkingen van de 

medicatie krijgt of als bepaalde laboratoriumtests aantonen dat uw toestand niet is verbeterd. Bel uw arts als u last heeft 

van bijwerkingen van ribavirine. Verlaag uw dosis niet en stop niet met het innemen van ribavirine tenzij uw arts u zegt dat 

u dat moet doen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Ribavirine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van virale hemorragische koortsen (virussen die bloedingen binnen en 

buiten het lichaam, problemen met veel organen en overlijden kunnen veroorzaken). In het geval van biologische oorlogsvoering 

kan ribavirine worden gebruikt voor de behandeling van opzettelijk verspreide virale hemorragische koorts.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605018.html 2/7



14/4/22, 16:21 Ribavirine: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

Ribavirine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS; een virus dat 

ademhalingsproblemen, longontsteking en overlijden kan veroorzaken). Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van 

dit medicijn voor uw aandoening.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u ribavirine inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ribavirine, andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in ribavirine-tabletten, -capsules of drank. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids 
voor een lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u didanosine (Videx) gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen ribavirine te 
gebruiken als u dit medicijn 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: azathioprine (Azasan, Imuran); medicijnen voor angst, depressie of andere psychische 
aandoeningen; nucleoside reverse transcriptase-remmers (NRTI's) voor het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) 
of het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids), zoals abacavir (Ziagen, in Atripla, in Trizivir), emtricitabine 
(Emtriva, in Atripla, in Truvada), lamivudine (Epivir, in Combivir, in Epzicom), stavudine (Zerit), tenofovir (Viread, in 
Atripla, in Truvada) en zidovudine (Retrovir, in Combivir, in Trizivir); en medicijnen die het immuunsysteem 
onderdrukken, zoals chemotherapie bij kanker, cyclosporine (Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), en 
tacrolimus (Prograf). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een nierziekte, leverfalen of auto-immuunhepatitis heeft (zwelling van de lever die 
optreedt wanneer het immuunsysteem de lever aanvalt). Uw arts kan u vertellen geen ribavirine te gebruiken.

vertel het uw arts als u veel alcohol drinkt of ooit heeft gedronken, als u straatdrugs gebruikt of ooit heeft gebruikt, als 
u ooit heeft overwogen zelfmoord te plegen of dit van plan bent of heeft geprobeerd, en als u ooit een 
levertransplantatie heeft ondergaan of andere orgaantransplantatie. Vertel het uw arts ook als u een psychische 
aandoening heeft of ooit heeft gehad, zoals depressie, angst of psychose (verlies van contact met de realiteit); kanker; 
hiv of aids; suikerziekte; sarcoïdose (een aandoening waarbij abnormaal weefsel groeit in delen van het lichaam zoals 
de longen); syndroom van Gilbert (een milde leveraandoening die gele verkleuring van de huid of ogen kan 
veroorzaken); jicht (een type artritis veroorzaakt door kristallen die zich in de gewrichten hebben afgezet); elk type 
leverziekte anders dan hepatitis C; of schildklier-, pancreas-, oog- of longziekte.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft.

u moet weten dat ribavirine u slaperig, duizelig of verward kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen 
machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

drink geen alcoholische dranken terwijl u ribavirine gebruikt. Alcohol kan uw leverziekte verergeren.

u moet weten dat uw mond erg droog kan zijn als u dit medicijn gebruikt, wat kan leiden tot problemen met uw 
tanden en tandvlees. Zorg ervoor dat u uw tanden twee keer per dag poetst en regelmatig gebitsonderzoeken 
heeft. Als u moet braken, spoel dan uw mond grondig.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Zorg ervoor dat u veel vocht drinkt terwijl u ribavirine gebruikt.
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wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u zich de gemiste dosis diezelfde dag herinnert, neem het medicijn dan meteen in. Als u zich de vergeten dosis echter 

pas de volgende dag herinnert, neem dan contact op met uw arts om te weten wat u moet doen. Neem geen dubbele dosis 

om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

hoesten

maagklachten

braken

diarree

constipatie

maagzuur

verlies van eetlust

gewichtsverlies

veranderingen in het vermogen om voedsel te proeven

droge mond

moeite met concentreren

moeite met inslapen of doorslapen

geheugenverlies

uitslag

droge, geïrriteerde of jeukende huid

zweten

pijnlijke of onregelmatige menstruatie (menstruatie)

spier- of botpijn

haaruitval

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende symptomen komen niet vaak voor, maar 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:

netelroos

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

heesheid

moeite met slikken of ademen
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pijn in de maag of onderrug

bloederige diarree

helder rood bloed in de ontlasting

zwarte, teerachtige ontlasting

opgeblazen buik

verwardheid

donkergekleurde urine

geel worden van de huid of ogen

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

visie verandert

koorts, koude rillingen en andere tekenen van infectie

depressie

denken aan jezelf pijn doen of doden

stemmingswisselingen

buitensporige zorgen

prikkelbaarheid

weer straatdrugs of alcohol gaan gebruiken als u deze middelen in het verleden heeft gebruikt

intolerantie voor koude

Ribavirine kan de groei en gewichtstoename bij kinderen vertragen. Praat met de arts van uw kind over de risico's van het 

geven van dit medicijn aan uw kind.

Ribavirine kan 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. Bewaar 

ribavirine-tabletten en -capsules bij kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de 

badkamer). Bewaar ribavirine drank in de koelkast of bij kamertemperatuur.

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 tegen je
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apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling voor meer informatie 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.

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]

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 geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

Copegus®

Moderiba®

Rebetol®

ribasfeer®

virazole®

andere namen

tribavirine

RTCA
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