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Atazanavir
uitgesproken als (op a za na' veer)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Atazanavir wordt samen met andere geneesmiddelen gebruikt om een   infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te 

behandelen bij volwassenen en kinderen die minstens 3 maanden oud zijn en minstens 10 kg wegen. Atazanavir zit in een klasse van 

geneesmiddelen die proteaseremmers worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hiv in het bloed te verminderen. Hoewel 

atazanavir 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. Atazanavir moet worden gegeven met andere geneesmiddelen die 

een hiv-infectie behandelen om de infectie volledig te behandelen. 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?

Atazanavir wordt geleverd als capsule en als poeder om via de mond in te nemen. Atazanavir-capsules worden eenmaal per dag 

met voedsel ingenomen en kunnen worden gegeven met een farmacokinetische booster (medicatie die wordt gegeven om de 

spiegels van een ander geneesmiddel in het lichaam te verhogen), zoals ritonavir of cobicistat. Atazanavir poeder moet met 

voedsel en ritonavir worden ingenomen. Neem atazanavir 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 atazanavir precies 

zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

U zult andere medicijnen tegen hiv gebruiken terwijl u atazanavir gebruikt. Uw arts zal u vertellen of deze 
medicijnen tegelijkertijd met atazanavir moeten worden ingenomen, of enkele uren voor of na het innemen 
van atazanavir. Volg dit schema zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft over de 
tijdstippen waarop u uw medicijnen moet innemen.

Slik de capsules heel door; niet splitsen, kauwen of openen. Als u de capsules niet kunt doorslikken, vertel dit dan 

aan uw arts of apotheker.

Atazanavir-poeder kan worden toegevoegd aan voedingsmiddelen zoals appelmoes of yoghurt, of vloeistoffen zoals water, melk of 

zuigelingenvoeding. Meng goed en neem het mengsel meteen in om de volledige dosis in te nemen. Indien gemengd met water, eet 

dan meteen een snack of maaltijd na inname van het poedermengsel. Voor zuigelingen (ouder dan 3 maanden) die niet uit een beker 

kunnen drinken, kan het poeder worden gemengd met zuigelingenvoeding en worden toegediend met een orale doseerspuit; geef het 

mengsel niet aan de zuigeling in een zuigfles. Als het mengsel niet wordt ingenomen
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onmiddellijk moet het bij kamertemperatuur worden bewaard en binnen 1 uur worden ingenomen. Lees aandachtig de 

instructies van de fabrikant die beschrijven hoe u een dosis atazanavir moet mengen en nemen. Zorg ervoor dat u uw 

apotheker of arts raadpleegt als u vragen heeft over het mengen of innemen van dit medicijn.

Praat met de arts over wat u moet doen als uw baby braakt, spuugt of slechts een deel van de dosis atazanavir 

inneemt.

Atazanavir controleert hiv, maar geneest het niet. Atazanavir behandelt hiv-infectie niet alleen en moet altijd met een volledig 

regime worden gegeven. Het is belangrijk dat alle medicijnen die uw arts heeft voorgeschreven voor de behandeling van HIV-

infectie samen worden ingenomen, zodat de medicijnen blijven werken om de infectie onder controle te houden. Blijf atazanavir 

gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van atazanavir zonder met uw arts te overleggen. Wanneer uw 

voorraad atazanavir begint op te raken, vraag dan meer van uw arts of apotheker. Als u stopt met het innemen van atazanavir of 

doses overslaat, kan uw aandoening moeilijker te behandelen worden.

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

informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Atazanavir wordt soms ook gebruikt om infectie te voorkomen bij gezondheidswerkers of andere mensen die per 

ongeluk aan hiv zijn blootgesteld. Praat met uw arts over de 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 atazanavir inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor atazanavir, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van atazanavir capsules of poeder. Uw arts kan u vertellen atazanavir niet in te nemen. Vraag uw 
apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u een van de volgende medicijnen of kruidenproducten gebruikt: alfuzosine (Uroxatral); 
cisapride (Propulsid; niet beschikbaar in de VS); elbasvir en grazoprevir (Zepatier); ergot-alkaloïden zoals dihydro-
ergotamine (DHE 45, Migranal), ergonovine, ergotamine (Ergomar, in Cafergot, in Migergot) of methylergonovine 
(Methergine); glecaprevir en pibrentasvir (Mavyret); indinavir (Crixivan); irinotecan (Camptosar); lovastatine 
(Altoprev); lurasidon (Latuda); midazolam via de mond; nevirapine (Viramune), pimozide (Orap); rifampicine 
(Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); sildenafil (alleen het merk Revatio dat wordt gebruikt voor 
longaandoeningen); simvastatine (Zocor, in Vytorin); Sint-janskruid; en triazolam (Halcion). Uw arts zal u 
waarschijnlijk vertellen atazanavir niet te gebruiken als u een of meer van deze geneesmiddelen gebruikt.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
kruidenproducten 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); antidepressiva 
('stemmingsverhogers') zoals amitriptyline, desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor, Zonalon), imipramine 
(Tofranil, Surmontil), protriptyline (Vivactil), trazodon en trimipramine (Surmontil); bepaalde 
antischimmelmiddelen zoals itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Extina, Nizoral, Xolegel) en voriconazol 
(Vfend); bepridil (Vascor) (niet beschikbaar in de VS); bètablokkers zoals labetalol (Trandate), nadolol (Corgard, in 
Corzide) en propranolol (Hemangeol, Inderal,
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Innopran XL, in Inderide); boceprevir (niet langer beschikbaar in de VS; Victrelis); bosentan (Tracleer); 
buprenorfine (Buprenex, Butrans, in Bunavail, in Suboxone, in Zubsolv); calciumkanaalblokkers zoals 
diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen), felodipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab, 
Procardia) en verapamil (Calan, Verelan, in Tarka, anderen); bepaalde cholesterolverlagende medicijnen 
(statines) zoals atorvastatine (Lipitor, in Caduet) en rosuvastatine (Crestor); claritromycine (Biaxin, in 
Prevpac); colchicine (Colcrys, Mitigare); digoxine (Lanoxine); fluticason (Flonase, Flovent, in Advair); 
medicijnen voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron (Cordarone, Nexterone, Pacerone), lidocaïne 
(Octocaïne, Xylocaine) en kinidine (in Nuedexta); medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals 
cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) en tacrolimus (Astagraf, Prograf); 
andere medicijnen voor HIV of AIDS, waaronder efavirenz (Sustiva, in Atripla), ritonavir (Norvir, in Kaletra, in 
Viekira Pak), saquinavir (Invirase) en tenofovir (Viread, in Atripla, in Stribild, in Truvada, anderen); 
midazolam door injectie; paclitaxel (Abraxane, Taxol); bepaalde fosfodiësteraseremmers (PDE-5-remmers) 
die worden gebruikt voor erectiestoornissen, zoals sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) en vardenafil (Levitra, 
Staxyn); repaglinide (Prandin, in Prandimet); quetiapine (Seroquel); rifabutine (Mycobutine); salmeterol 
(Serevent, in Advair); sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir (Sovaldi, Epclusa, Vosevi); en tadalafil (Adcirca, 
Cialis). 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 atazanavir, dus vertel uw 
arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

als u maagzuurremmers, didanosine capsules met vertraagde afgifte (Videx EC) of andere gebufferde medicatie 
zoals gebufferde aspirine (Bufferin) gebruikt, neem dan atazanavir 2 uur vóór of 1 uur na inname van de 
medicatie. Vraag uw arts of apotheker als u niet zeker weet of een van de medicijnen die u gebruikt gebufferd is.

vertel het uw arts als u medicijnen gebruikt voor indigestie, brandend maagzuur of zweren zoals cimetidine, 
esomeprazol (Nexium, in Vimovo), famotidine (Pepcid, in Duexis), lansoprazol (Prevacid, in Prevpac), nizatidine 
(Axid), omeprazol (Prilosec, in Zegerid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (AcipHex) of ranitidine (Zantac). Uw arts 
kan u vertellen de medicatie niet in te nemen of een lagere dosis van de medicatie in te nemen. Als u doorgaat 
met het innemen van de medicatie, zal uw arts u vertellen hoeveel tijd u moet nemen tussen het innemen van de 
medicatie en het innemen van atazanavir.

vertel het uw arts als u een onregelmatige hartslag, diabetes of hoge bloedsuikerspiegel, hemofilie (een 
aandoening waarbij het bloed niet normaal stolt) of een andere bloedingsstoornis, hepatitis (een virale infectie 
van de lever) of een andere aandoening heeft of ooit heeft gehad. andere leverziekte, nier- of hartziekte.

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

u moet weten dat atazanavir de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, 
pleisters, ringen, implantaten en injecties) kan verminderen. Praat met uw arts over 
anticonceptiemethoden die voor u werken terwijl u atazanavir gebruikt.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u atazanavir 
gebruikt.

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 krijgt terwijl u atazanavir 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:   droge mond, misselijkheid en braken, kortademigheid, fruitige 
adem en verminderd bewustzijn.
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u moet weten dat terwijl u atazanavir inneemt, uw lichaamsvet kan toenemen of zich naar verschillende delen van uw 
lichaam kan verplaatsen, zoals de achterkant van uw nek en bovenste schouders ('buffalo hump'), buik en borsten. U 
kunt vet verliezen van uw armen, benen, gezicht en billen. Neem contact op met uw arts als u een van deze 
veranderingen in uw lichaamsvet opmerkt.

als u fenylketonurie heeft (PKU, een erfelijke aandoening waarbij een speciaal dieet moet worden gevolgd om schade aan 
uw hersenen te voorkomen die ernstige verstandelijke beperkingen kan veroorzaken), moet u weten dat atazanavir poeder 
voor oraal gebruik is gezoet met aspartaam   dat fenylalanine vormt.

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 op enig moment tijdens uw behandeling met atazanavir nieuwe 
symptomen krijgt of die verergeren, vertel dit dan aan uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

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?

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

misselijkheid

braken

buikpijn

diarree

hoofdpijn

depressie

koorts

moeite met inslapen of doorslapen

spierpijn

milde uitslag

gevoelloosheid, branderig gevoel, pijn of tintelingen in handen of voeten

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:

onregelmatige hartslag

duizeligheid
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zich zwak of licht in het hoofd voelen

visie verandert

geel worden van de huid of ogen (vooral bij pasgeboren baby's)

pijn in uw rug of zij

pijn of branderig gevoel bij het plassen

bloed in de urine

braken

verlies van eetlust

zwelling van handen, voeten, benen of enkels

verminderd plassen

donkergekleurde urine

lichtgekleurde stoelgang

erectie die langer dan 4 uur aanhoudt

Als u een ernstige huiduitslag krijgt met een van de volgende symptomen, stop dan met het 
innemen van atazanavir en bel onmiddellijk uw arts of roep medische noodhulp in:

algemeen ziek gevoel of 'griepachtige' symptomen

koorts

spier- of gewrichtspijn

rode of gezwollen ogen

blaren of schilferende huid

zweertjes in de mond

zwelling van uw gezicht of nek

pijnlijke, warme of rode knobbel onder uw huid

Atazanavir 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 container of het pakket waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen en 

huisdieren. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).
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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.

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.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

gele verkleuring van de huid of ogen

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling bepaalde 

laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op atazanavir te controleren.

Houd een voorraad atazanavir bij de hand. Wacht niet tot uw medicatie op is om uw recept bij te 
vullen.

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

Reyataz®

andere namen

ATZ
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