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Ritonavir
uitgesproken als (ri toe' na veer)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Het gebruik van ritonavir met bepaalde andere medicijnen kan ernstige of levensbedreigende bijwerkingen 
veroorzaken. Vertel het uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt: ergot-medicijnen zoals dihydro-
ergotamine (DHE 45, Migranal), ergotamine (Ergomar, in Cafergot, in Migergot), ergonovine en 
methylergonovine (Methergine); medicijnen voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron (Cordarone, 
Nexterone, Pacerone), flecaïnide, propafenon (Rhythmol) en kinidine (in Nuedexta); en sedativa of slaappillen 
zoals midazolam (Versed) en triazolam (Halcion). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen ritonavir te 
gebruiken als u een van deze medicijnen gebruikt.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ritonavir wordt samen met andere medicijnen gebruikt om infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen. Ritonavir 

zit in een klasse van geneesmiddelen die proteaseremmers worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hiv in het bloed te 

verminderen. Hoewel ritonavir 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 van het hiv-virus op andere 

mensen verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ritonavir wordt geleverd als een capsule, een tablet en een oplossing (vloeistof) om via de mond in te nemen. Het wordt meestal 

twee keer per dag bij de maaltijd ingenomen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker 

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

neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis ritonavir en uw dosis geleidelijk verhogen, niet vaker 
dan eens in de 2 tot 3 dagen. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig.

Slik ritonavir-tabletten heel door. Niet splitsen, kauwen of verpletteren.
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Als u de drank inneemt, gebruik dan een maatlepel, spuit of beker om de juiste hoeveelheid vloeistof af te meten die 
nodig is voor elke dosis. Gebruik geen gewone huishoudlepel. U kunt de oplossing op zichzelf nemen, of u kunt de 
smaak verbeteren door deze te mengen met 8 ons chocolademelk of voedingssupplementen van het merk Zorg of 
Advera. Als u het medicijn met een van deze vloeistoffen mengt, mag u het mengsel niet langer dan 1 uur na het 
mengen opdrinken.

Als uw arts u zegt te stoppen met het innemen van ritonavir-capsules en in plaats daarvan te beginnen met het innemen van de 

tabletten, kunt u kort nadat u bent overgeschakeld meer bijwerkingen krijgen, zoals misselijkheid, braken, maagpijn en diarree. Deze 

symptomen kunnen verbeteren naarmate uw lichaam zich aanpast aan de tabletten.

Blijf ritonavir gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van ritonavir zonder met uw arts te overleggen. Als u een 

dosis overslaat, minder dan de voorgeschreven dosis inneemt of stopt met het gebruik van ritonavir, kan uw aandoening moeilijker te 

behandelen worden.

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 ritonavir inneemt,

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

vertel het uw arts als u een van de medicijnen gebruikt in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN of een 
van de volgende geneesmiddelen: alfuzosine (Uroxatral), apalutamide (Erleada), cisapride (Propulsid) (niet 
beschikbaar in de VS), colchicine (Colcrys, Mitigare) in mensen met nier- of leverziekte, dronedarone (Multaq), 
lomitapide (Juxtapid), lovastatine (Altoprev), lurasidon (Latuda), pimozide (Orap), ranolazine (Ranexa), sildenafil 
(alleen Revatio-merk gebruikt voor longziekte), simvastatine ( Zocor, in Vytorin), sint-janskruid of voriconazol 
(Vfend). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen ritonavir te gebruiken als u een of meer van deze 
geneesmiddelen gebruikt.

vertel uw arts en apotheker ook welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, 
vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de 
volgende vermeldt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven) en 
rivaroxaban (Xarelto); antidepressiva zoals amitriptyline, bupropion (Aplenzin, Forfivo XL, Wellbutrin, Zyban, 
anderen), desipramine (Norpramin), fluoxetine (Prozac), nefazodon, nortriptyline, paroxetine (Paxil) en 
trazodon; atovaquon (Mepron, in Malarone); bedaquiline (Sirturo); bètablokkers zoals metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL, in Dutoprol, in Lopressor HCT) en timolol; bosentan (Tracleer); buspiron; 
calciumantagonisten zoals diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen), nifedipine (Adalat, Afeditab CR, 
Procardia) en verapamil (Calan, Covera, Verelan, in Tarka); cholesterolverlagende medicijnen zoals 
atorvastatine (Lipitor, in Caduet) en rosuvastatine (Crestor); claritromycine (Biaxin, in PrevPac); clorazepaat 
(Gen-Xene, Tranxene); colchicine (Colcrys, Mitigare); bepaalde medicijnen tegen kanker zoals abemaciclib 
(Verzenio), dasatinib (Sprycel), encorafenib (Braftovi), ibrutinib (Imbruvica), ivosidenib (Tibsovo), neratinib 
(Nerlynx), nilotinib (Tasigna), venetoclax (Venclexta), vincriblastine en ; dexamethason; diazepam (Diastat, 
Valium); digoxine (Lanoxine); dronabinol (Marinol); elagolix (Orilissa); estazolam; fentanyl (Duragesic, 
Subsys), fostamatinib (Tavalisse), bepaalde medicijnen voor het hepatitis C-virus (HCV) zoals boceprevir (niet 
langer beschikbaar in de VS; Victrelis), glecaprevir en pibrentasvir (Mavyret) en simeprevir (niet langer 
beschikbaar in de VS ; Olysio); itraconazol (Onmel, Sporanox); ketoconazol (Nizoral); lidocaïne (Lidoderm; in 
Xylocaïne met Epinefrine); andere medicijnen tegen hiv zoals atazanavir (Reyataz, in
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Evotaz), darunavir (Prezista, in Prezcobix), delavirdine (Rescriptor), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), maraviroc (Selzentry), saquinavir (Invirase) en tipranavir (Aptivus); medicijnen voor erectiestoornissen zoals avanafil (Stendra), 

sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) en vardenafil (Levitra); medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken zoals cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) en tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); bepaalde 

medicijnen voor aanvallen zoals carbamazepine (Epitol, Equetro, Tegretol, anderen), clonazepam (Klonopin), divalproex (Depakote), ethosuximide (Zarontin), lamotrigine (Lamictal) en fenytoïne (Dilantin, Phenytek); meperidine (Demerol); 

methadon (Dolophine, Methadose); methamfetamine (Desoxyn); mexiletine; perfenazine; quetiapine (Seroquel); kinine (Qualaquin); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater); risperidon; salmeterol 

(Serevent, in Advair); orale of geïnhaleerde steroïden zoals betamethason, budesonide (Pulmicort), ciclesonide (Alvesco, Omnaris), dexamethason, fluticason (Flonase, Flovent, in Advair), methylprednisolon (Medrol). mometason (in Dulera). 

prednison en triamcinolon; theofylline (Theo 24, Uniphyl, anderen); thioridazine; en zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, anderen). Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met ritonavir, dus vertel uw arts over alle 

medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. risperidon; salmeterol (Serevent, in Advair); orale of 

geïnhaleerde steroïden zoals betamethason, budesonide (Pulmicort), ciclesonide (Alvesco, Omnaris), dexamethason, fluticason (Flonase, Flovent, in Advair), methylprednisolon (Medrol). mometason (in Dulera). prednison en triamcinolon; 

theofylline (Theo 24, Uniphyl, anderen); thioridazine; en zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, anderen). Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met ritonavir, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, 

zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. risperidon; salmeterol (Serevent, in Advair); orale of geïnhaleerde steroïden 

zoals betamethason, budesonide (Pulmicort), ciclesonide (Alvesco, Omnaris), dexamethason, fluticason (Flonase, Flovent, in Advair), methylprednisolon (Medrol). mometason (in Dulera). prednison en triamcinolon; theofylline (Theo 24, 

Uniphyl, anderen); thioridazine; en zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, anderen). Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met ritonavir, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die 

niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. fluticason (Flonase, Flovent, in Advair), methylprednisolon (Medrol). mometason (in Dulera). 

prednison en triamcinolon; theofylline (Theo 24, Uniphyl, anderen); thioridazine; en zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, anderen). Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met ritonavir, dus vertel uw arts over alle 

medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. fluticason (Flonase, Flovent, in Advair), 

methylprednisolon (Medrol). mometason (in Dulera). prednison en triamcinolon; theofylline (Theo 24, Uniphyl, anderen); thioridazine; en zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, anderen). Veel andere medicijnen kunnen ook een 

wisselwerking hebben met ritonavir, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

als u ritonavir suspensie voor oraal gebruik inneemt, vertel het dan ook aan uw arts als u disulfiram (Antabuse) of 
metronidazol (Flagyl, Nuvessa, Vandazole) gebruikt.

vertel het uw arts als u een verlengd QT-interval heeft of ooit heeft gehad (een zeldzaam hartprobleem dat een 
onregelmatige hartslag, flauwvallen of plotselinge dood kan veroorzaken), diabetes, hemofilie, hoog cholesterolgehalte of 
triglyceriden (vetten) in het bloed, of hart- of leverziekte, waaronder hepatitis B of C.

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

u moet weten dat ritonavir de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, pleisters, ringen of 
injecties) kan verminderen. Praat met uw arts over het gebruik van een andere vorm van anticonceptie.

u moet zich ervan bewust zijn dat uw lichaamsvet kan toenemen of zich naar verschillende delen van uw lichaam kan 
verplaatsen, zoals uw 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 u hyperglykemie (verhoging van uw bloedsuikerspiegel) kunt krijgen terwijl u dit medicijn 
gebruikt, zelfs als u nog geen diabetes heeft. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van de volgende 
symptomen heeft terwijl u ritonavir gebruikt: extreme dorst, vaak urineren, extreme honger, wazig zien of 
zwakte. Het is erg belangrijk om uw arts te bellen zodra u een van deze symptomen heeft, omdat een hoge 
bloedsuikerspiegel die niet wordt behandeld een ernstige aandoening kan veroorzaken die ketoacidose wordt 
genoemd. Ketoacidose kan levensbedreigend worden als het niet in een vroeg stadium wordt behandeld. 
Symptomen van ketoacidose zijn onder meer een droge mond, misselijkheid en braken, kortademigheid, een 
fruitige adem en verminderd bewustzijn.

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. Dit kan ertoe leiden dat u 
symptomen van die infecties ontwikkelt. Als u nieuwe of verergerende symptomen heeft na het starten van de 
behandeling met ritonavir, vertel dit dan aan 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?
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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?

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

slaperigheid

diarree

gas-

maagzuur

verandering in het vermogen om voedsel te proeven

hoofdpijn

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen van de handen, voeten of het gebied rond de mond

spier- of gewrichtspijn

maagpijn, misselijkheid en braken

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische noodhulp:

blaarvorming of vervelling van de huid

uitslag

netelroos

zwelling van de ogen, het gezicht, de tong, de lippen of de keel

aanscherping van de keel

moeite met ademhalen of slikken

misselijkheid

braken

buikpijn

overmatige vermoeidheid

gebrek aan energie

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

duizeligheid

duizeligheid
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verlies van bewustzijn

onregelmatige hartslag

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).

Ritonavir kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

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 de 

tabletten en oplossing bij kamertemperatuur. Bewaar de oplossing niet in de koelkast en laat hem niet te warm of te koud 

worden. Ritonavir-capsules kunt u het beste in de koelkast bewaren, maar u kunt ze ook maximaal 30 dagen bij 

kamertemperatuur bewaren.

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.

Het is vooral belangrijk om meteen medische hulp in te roepen als een kind meer drinkt dan de gebruikelijke dosis van 

de oplossing. De oplossing bevat een grote hoeveelheid alcohol die zeer schadelijk kan zijn voor een kind.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

gevoelloosheid, branderigheid of tintelingen van de handen of voeten

wat moet ik nog meer weten?

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

reactie op ritonavir te controleren.
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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

Norvir®

andere namen

RTV
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