
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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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum1 

>60% 

(enkel PO) 

• Capsules niet openen of pletten 

• Siroop als alternatief 

• behandeling van chronische hepatitis C infecties, 

steeds in combinatietherapie 

• RSV infecties: ribavirine via inhalatie 

• Virale encefalitis 

Dosis 

Volwassenen1,2: • < 65 kg: 800 mg per dag (400 mg ’s 

morgens en ’s avonds) 

• 65-80 kg: 1000 mg per dag (400 

mg ’s morgens/ 600 mg ’s avonds) 

• 81-105 kg: 1200 mg per dag (600 

mg ’s morgens en ’s avonds) 

Kinderen4: 3-18 jaar: 

15 mg/kg per dag  

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie4,5 Interacties1,2 

CrCl < 60 mL/min : contra-indicatie Zie andere bronnen 

Geen CYP inhibitor/substraat 

Azathioprine (myelotoxiciteit) 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1 Onverenigbaarheden 

Contra-indicatie: Childpugh B/C, gedecompenseerde 

levercirrose  

Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD1,6 

NVT T ½ serum : 24u (gezond persoon) /44u (HCV) 

Proteïnebinding : geen 

Attest 

Ja 

CAVE6,7 

Hemolytische anemie 

Inhalatietherapie werd recent verlaten owv 

onbeschikbaarheid op Belgische markt (geen 

terugbetaling meer), negatief veiligheidsprofiel 

(complexiteit veilige toediening) 

Afkortingen:  

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

van het product; HCV: hepatitis C virus  

Bronnen: 

1 SKP Ribavirine (geraadpleegd op 09/11/2016); 2 Uptodate.com( https://www.uptodate.com/contents/ribavirin-systemic-drug 

information?source=preview&search=ribavirin&anchor=F45623529#F45623529); 3 clinicalpharmacology.com (geraadpleegd op 9/11/2016) 

https://www.clinicalkey.com/pharmacology/monograph/542?sec=monindi&aprid=3949); 4 www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 

09/11/2016); 5 Sanford Guide 2012-2013; 6 Farmaceutisch kompas https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-

boek/preparaatteksten/r/ribavirine (laatst geraadpleegd op 9/11/2016); 7 besproken binnen werkgroep AB op 27/11/2018 


