
Disclaimer 
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het 
gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging 
van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche. 
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FICHE EURARTESIM 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum1 

F Artenimol/piperaquine : 143%/300% Behandeling van ongecompliceerde Plasmodium 

Falciparum malaria 

Niet geschikt voor de preventie van malaria 

Niet ernstige malaria in kinderen, volwassenen en 

zwangeren in tweede en derde trimester van 

zwangerschap zonder QTc-verlenging. 

Dosis 

Volwassenen 

en kinderen1,2: 

PO 

Gedurende 3 opeenvolgende dagen 

op zelfde tijdstip zonder voedsel (3u 

voor of 3u na eten) 

Gewicht 

(kg) 

Dagelijkse dosis 

(mg) 

< 5 kg Geen gegevens 

5 tot < 7  80/10  

7 tot < 13 160/20 

13 tot < 24 320/40 

24 tot < 36 320/40 

36 tot < 75 960/120 

75 tot 100 1280/160 

> 100 Geen gegevens 
 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1,3 Interacties1 

Geen gegevens. Extra EKG-monitoring en 

elektrolytbepalingen zijn aanbevolen. 

Zie andere bronnen 

Piperaquine: CYP 3A4 inhibitor – en substraat 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

Geen gegevens. Extra EKG-monitoring en 

elektrolytbepalingen zijn aanbevolen. 

Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD1 

/ Proteïnebinding artenimol/piperaquine : 44-93%/>99% 

T ½ artenimol/piperaquine : 1u/ 22 dagen 

Attest 

/ 

CAVE1,4 

Voorzichtig gebruik bij patiënten > 65 jaar 

 

Bij zwangere vrouwen enkel in tweede en derde 

trimester van zwangerschap zonder QTc-verlenging. 

Risico op QTc-verlenging, opgelet bij concomitante 

toediening van GM’n die QTc verlengen. 

 

Wanneer een patiënt binnen 30 minuten na het innemen 

van Eurartesim® braakt, dient de hele dosis opnieuw te 

worden toegediend. Wanneer een patiënt binnen 30-60 

minuten braakt, dient de helft van de dosis opnieuw te 
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worden toegediend. 

 

Opnieuw toedienen van Eurartesim® mag slechts één 

keer worden geprobeerd. Wanneer de tweede dosis 

wordt uitgebraakt, dient een alternatieve 

antimalariabehandeling (bijvoorbeeld Quinine IV) te 

worden ingesteld. Let op voor QTc-verlenging; een 

nieuw ecg wordt aangeraden voor de start. 

 

In een periode van 12 maanden mogen maximaal twee 

Eurartesim®-kuren worden gegeven. 

 

Een tweede Eurartesim®-behandelingskuur dient niet 

binnen 2 maanden na de eerste kuur te worden gegeven 

als gevolg van de lange eliminatie-halfwaardetijd van 

piperaquine. 

Afkortingen:  

PK/PD: pharmacokinetics/pharmacodynamics; PIF: Product Informatie Fiche; NVT: niet van toepassing; SKP: Samenvatting van de kenmerken 

van het product 

Bronnen: 

1SKP Eurartesim (geraadpleegd op 16/11/2016); 2 Kinderformularium: https://kinderformularium.nl/geneesmiddel/2415/artenimol-piperaquine; 

3 Sanford guide 2012-2013; 4 Richtlijn voor de behandeling van malaria UZ Gent 


