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Een infectie met het hepatitis C-virus 
(HCV) wordt vaak pas opgemerkt 
wanneer deze zich na lange tijd 
ontwikkelt en klachten zoals 
gecompenseerde levercirrose optreden. 
De prevalentie van hepatitis C in 
Nederland wordt geschat tussen de 0,1 
en 0,4 procent.2 Van alle varianten is 
genotype 1b (GT1b) in Europa de meest 
voorkomende.3,4 Binnen deze groep 
zijn patiënten met gecompenseerde 
cirrose de meest kwetsbare, omdat ze 
gemakkelijk kunnen decompenseren 
en een hoger risico hebben op 
complicaties. Deze patiënten reageren 
minder gunstig op behandelingen met 
gepegyleerd interferon en er worden 
gunstigere resultaten behaald met 
protease-inhibitors.5

Een team van Canadese, Belgische 
en Amerikaanse onderzoekers deed 

daarom onderzoek naar de effectiviteit 
van een 12 weken durende behandeling 
met Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir) en Exviera (dasabuvir) zonder 
ribavirine. Hiervoor includeerden zij in 
de TURQUOISE-III, een fase 3b open-
label studie, 60 patiënten met hepatitis 
C genotype 1b. Van de 41 patiënten die 
leden aan gecompenseerde cirrose op 
basis van FibroScan, hadden er 20 aan 
het begin van het onderzoek een score 
hoger dan 20 kPa. De meerderheid had 
een eerdere behandeling gehad met 
gepegyleerd interferon en ribavirine. 

Alle patiënten ontvingen 12 weken 
Viekirax (eenmaal daags 25/150/100 
mg) en Exviera (tweemaal daags 250 
mg) zonder ribavirine. Na 2, 4, 8 en 
12 weken werd bloed afgenomen 
en bepaalden de onderzoekers 
plasmaconcentraties van het HCV-RNA. 

De patiënten werden tot 24 weken na de 
behandeling gevolgd.

Na vier weken was bij geen van de 
patiënten HCV-RNA meetbaar in het 
plasma en na de behandeling hadden 
alle patiënten een SVR12 bereikt. 
Bij één patiënt trad een ernstige 
ongewenste bijwerking op als gevolg 
van de behandeling in combinatie 
met andere medicatie. Alle zestig 
patiënten rondden de behandeling 
succesvol af. Er werden geen 
abnormale plasmaconcentraties van de 
geneesmiddelen gemeten. 

De onderzoekers concluderen dat 
bij een combinatie van Viekirax en 
Exviera geen ribavirine hoeft te worden 
toegevoegd aan de behandeling om een 
SVR12 te bereiken. 

Hepatitis C-patiënten met genotype 1b en gecompenseerde cirrose kunnen effectief worden 
behandeld met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax®) en dasabuvir (Exviera®) zonder 
ribavirine. Dat blijkt uit de resultaten van de fase 3b-studie TURQUOISE-III.1 Onderzoekers 
schrijven in het Journal of Hepatology dat na een behandeling van 12 weken bij alle behandelde 
patiënten een sustained virologic response (SVR) meetbaar was.

“De TURQUOISE-III-studie is een 
belangrijke studie voor de registratie 
van de combinatie van Viekirax® en 
Exviera®. Dit omdat hij is verricht bij een 
patiëntengroep die lastig te behandelen 
is. De meerderheid van de patiënten 
was namelijk al eerder blootgesteld 
aan peginterferon en ribavirine. 
Daarnaast waren de deelnemers 
gemiddeld 60 jaar, hadden ze een 
gemiddelde BMI van 27 en werd bij 
allen een gecompenseerde levercirrose 
aangetoond. Wanneer we de patiënten 
uit dit onderzoek bijvoorbeeld opnieuw 
zouden behandelen met peginterferon 
en ribavirine in combinatie met een 
proteaseremmer, zouden we veel 
bijwerkingen kunnen verwachten. De 
nood voor een behandeling is bij deze 
groep patiënten echter buitengewoon 
hoog.”

“Ribavirine kan bijwerkingen geven 
zoals gastro-intestinale klachten en 
huidtoxiciteit. Daarnaast kan de patiënt 
tijdens de kuur erg veel last hebben 
van hemolyse en daaruit volgende 
bloedarmoede. Bij de studiepopulatie, 
die bestond uit genotype 1B-patiënten, 
bleek het toevoegen van ribavirine aan 
de behandeling niet zinvol.”

“Een sustained virologic response 
(SVR) van 100 procent is een prachtig 
resultaat. De relatief  kleine populatie 
maakt de kans groot dat één gemist 
meetmoment de resultaten kan 
vertekenen en dat is niet gebeurd. 
Dat betekent dat de toewijding van 
de onderzoekers, maar waarschijnlijk 
ook van de patiënten, bij wie veel op 
het spel stond, erg groot was. Ik denk 
dat de onderzoekers hier erg trots op 
mogen zijn.”

“We weten dat gecompenseerde 
levercirrose een van de belangrijkste 
voorspellers is van slechte respons 
op behandeling van hepatitis C, 
terwijl die populatie juist het hardst 
een behandeling nodig heeft. Met dit 
onderzoek is bewezen dat we deze 
patiënten in twaalf  weken kunnen 
behandelen met een combinatie van 
genoemde direct-antivirale middelen 
zonder toevoeging van ribavirine. De 
duur van de behandeling in combinatie 
met ribavirine-vrij werken is dan ook een 
belangrijke aanvulling in de behandeling 
van hepatitis C bij patiënten met 
genotype 1B. Daarnaast draagt de 
goede uitvoering bij aan de bewijskracht 
van dit onderzoek.” 
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“Hepatitis C 
is op landelijk 

niveau binnen 
vijftien jaar uit 

te bannen.”

HEPATITIS C: PREVALENTIE 
Van de prevalentie van hepatitis C 
en de verdeling van de verschillende 
genotypen ontbreken duidelijke 
Nederlandse gegevens: het aantal 
geïnfecteerde mensen varieert tussen 
de 18 en 64 duizend, afhankelijk 
van de bron. Tien tot twintig procent 
van deze patiënten ontwikkelt in de 
loop van dertig jaar een ernstige 
gecompenseerde levercirrose als gevolg 
van een infectie. 

De genotypering van hepatitis C in 
Nederland is onderzocht in negen 
studies waarin in totaal 1200 patiënten 
werden geïncludeerd. Hiervan bezat 
51 procent genotype 1 en 22 procent 
genotype 3. Genotypen 2 en 4 kwamen 
beide bij 7 procent van de patiënten 
voor. Het meest voorkomende genotype 
in Europa is 1B met 47 procent van 
alle geïnfecteerden,3,4 wat dit genotype 
een belangrijke doelgroep maakt voor 
nieuwe behandelingen. 

LANDELIJKE OPLOSSINGEN
Volgens professor Drenth kan met 
de nieuwe direct-antivirale middelen 
vrijwel iedere hepatitis C-patiënt worden 
genezen, zeker in een stadium waarin 
relatief  weinig leverschade aantoonbaar 

is. “Hepatitis C is op landelijk niveau 
binnen vijftien jaar uit te bannen. In 
Nederland zijn het afgelopen jaar 
ongeveer 1800 patiënten behandeld. 
Vrijwel iedere hepatitis C-drager die 
geen contra-indicaties heeft wordt op 
dit moment succesvol behandeld, dus 
ik denk dat het aantal behandelingen 
de komende jaren gelijk zal blijven.” 
Intussen zijn de nieuwe antivirale 
geneesmiddelen beschikbaar en 
mogen ook worden ingezet. Hierover is 
Drenth positief. “De overeenkomsten 
die minister Schippers heeft gesloten 
met fabrikanten zijn zodanig dat 
de middelen breed kunnen worden 
ingezet. We weten dat de ervaringen 
elders anders zijn, dus daar zijn we het 
ministerie dankbaar voor.” 

STRATEGIE
Nu nieuwe geneesmiddelen binnen 
handbereik liggen, is een strategie nodig 
om alle hepatitis C-patiënten succesvol 
te kunnen behandelen. Inmiddels is er 
vanuit het RIVM een concept voor een 
Nationaal Hepatitisplan gepresenteerd. 
“Dat is een soort blauwdruk waarin 
staat hoe hepatitis C kan worden 
bestreden, en hoe dat er in de praktijk 
uit moet komen te zien”, aldus Drenth. 
Daarbij wordt wel gerekend op eigen 

invulling. “Ik denk dat een nauwe 
samenwerking nodig is tussen alle 
betrokken partijen, zowel fabrikanten 
als zorgprofessionals. Zo kunnen we de 
beschikbare geneesmiddelen op een 
juiste manier aanbieden aan diegenen 
die ze het hardst nodig hebben.” 
Inmiddels hebben de academische 
hepatitisbehandelaren de handen 
ineengeslagen en zijn ze met een 
landelijk netwerk gestart (HepNed) om 
onderzoek naar infectieuze hepatitis te 
verbeteren. 

Een andere samenwerkingsstrategie die 
kan worden gebruikt en ook toepasbaar 
is op hepatitis C is het terugbrengen van 
hepatitis C-geïnfecteerden in de zorg en 
deze te behandelen. Inmiddels komen 
hiervoor lokale initiatieven tot stand, 
bijvoorbeeld in Alkmaar, Arnhem en 
Leiden. “Binnenkort gaan we ook in het 
Radboudumc van start”, zegt Drenth. 
“Het opzoeken van oude documenten en 
het oproepen van patiënten die al lang 
zijn ontslagen zal de nodige onrust met 
zich meebrengen, afgezien van de vraag 
of  een patiënt überhaupt wel benaderd 
wil worden. Het is niet makkelijk, maar 
het kan wel.”
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Verkorte productinformatie Exviera®  (april 2016). Naam en samenstelling: Exviera 250 mg filmomhulde tabletten. Elke 
filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Indicaties: Exviera is geïndiceerd in combinatie met 
andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen. Dosering en wijze van 
toediening: De aanbevolen dosering van Exviera is 250 mg (één tablet) tweemaal daags ('s ochtends en 's avonds). De 
veiligheid en werkzaamheid van Exviera zijn vastgesteld als Exviera in combinatie met ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir wordt 
gebruikt, met of zonder ribavirine. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de 
hulpstof(fen). Geneesmiddelen die ethinylestradiol bevatten. Sterke of matige enzym-inductoren, waaronder: carbamazepine, 
fenytoïne, fenobarbital, efavirenz, nevirapine, etravirine, enzalutamide, mitotaan, rifampicine, sint-janskruid (Hypericum 
perforatum). Sterke CYP2C8-remmers, waaronder: gemfibrozil. Waarschuwingen: Exviera wordt niet aanbevolen voor 
toediening als monotherapie en moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van 
hepatitis C-infecties. Exviera dient niet te worden gebruikt voor de behandeling van patiënten die met andere genotypes 
geïnfecteerd zijn dan genotype 1. De gelijktijdige toediening van Exviera met andere antivirale middelen is niet onderzocht en 
kan derhalve niet worden aanbevolen. Bij gebruik van Exviera in combinatie met ribavirine moet uiterste voorzichtigheid worden 
betracht om zwangerschap te vermijden bij vrouwelijke patiënten en bij vrouwelijke partners van mannelijke patiënten. Patiënten 
die geneesmiddelen gebruiken die ethinylestradiol moeten op een alternatieve vorm van anticonceptie overschakelen voordat er 
met de behandeling met Exviera met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir wordt gestart. Aan patiënten dient duidelijk gemaakt te 
worden dat zij alert dienen te zijn op vroege verschijnselen van leverontsteking, zoals vermoeidheid, zwakte, een gebrek aan 
eetlust, misselijkheid en braken, maar ook op latere verschijnselen zoals geelzucht en verkleuring van de ontlasting. Zij dienen 
onmiddellijk een arts te raadplegen als zich dergelijke symptomen voordoen aangezien verhoogde ALAT-waarden, hoewel 
asymptomatisch, in verband worden gebracht bij gebruik van dasabuvir en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Deze verhoogde 
ALAT-waarden kwamen significant vaker voor bij de subgroep patiënten die geneesmiddelen gebruikten die ethinylestradiol 
bevatten. Routinematige controle van de leverenzymen is niet nodig. Gebruik van Exviera met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
en statines zoals rosuvastatine, pitavastatine en fluvastatine dient alleen plaats te vinden als dit noodzakelijk is. De statinedosis 
dient dan verlaagd te worden. Exviera wordt aanbevolen in een combinatietherapie met paritaprevir/ombitasvir/ritonavir. 
Daarom moet bij het instellen van de behandeling bij patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie zorgvuldig gekeken worden 
naar mogelijke geneesmiddeleninteracties aangezien ritonavir proteaseremmerresistentie kan induceren bij patiënten met een 
gelijktijdige HIV-infectie zonder voortgezette antiretrovirale therapie. Patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie die geen 
suppressieve antiretrovirale therapie krijgen, mogen niet met dasabuvir worden behandeld. Atazanavir kan in combinatie met 
dasabuvir en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir worden gebruikt mits het op hetzelfde moment en zonder ritonavir wordt 
toegediend. De combinatie brengt een verhoogd risico op hyperbilirubinemie (waaronder oculaire icterus) met zich mee, met 
name als ribavirine onderdeel uitmaakt van het hepatitis C-regime. Als er geen sprake is van uitgebreide 
proteaseremmerresistentie (verlaagde blootstelling aan darunavir) kan darunavir, in een dosering van eenmaal daags 800 mg 
worden gebruikt mits het op hetzelfde moment wordt toegediend als ombitasvir/paritaprevir/ritonaviren en zonder ritonavir. 
Rilpivirine dient uiterst voorzichtig te worden gebruikt waarbij er regelmatige ECG-controles dienen plaats te vinden aangezien 
de blootstelling aan rilpivirine substantieel is verhoogd (drievoudig) als rilpivirine in combinatie met dasabuvir en 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir wordt gebruikt. Er is een mogelijkheid van een verlenging van het QT-interval. De blootstelling 
aan rilpivirine kan zelfs nog verder toenemen als er een HIV-proteaseremmer wordt toegevoegd (atazanavir, darunavir), dit 
wordt niet aanbevolen. Exviera wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B). Exviera 
mag niet gebruikt worden bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C). De veiligheid en werkzaamheid 
van dasabuvir zijn niet vastgesteld bij patiënten met een gelijktijdige infectie met HCV/HBV, bij kinderen en bij adolescenten 
onder de 18 jaar. Exviera bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp-
lactasedeficiëntie of glucosegalactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Interacties: Zie tabel 2 in de 
volledige SmPC voor een overzicht van geneesmiddelen waarmee een interactie bestaat. Werkingsmechanisme: Exviera is 
een non-nucleoside remmer van het door het NS5B-gen gecodeerde RNA-afhankelijke RNA-polymerase van HCV. 
Bijwerkingen die zijn vastgesteld met Exviera in combinatie met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir+ of 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine*: Zeer vaak (≥1/10) komen voor: slapeloosheid*, misselijkheid*, jeuk*, 
asthenie*, vermoeidheid*. Vaak (≥1/100, <1/10) komen voor: anemie*, jeuk+. Farmacotherapeutische groep: J05AX16. 
Afleverstatus: U.R. Registratienummer: EU/1/14/983/001 Registratiehouder: AbbVie Ltd., Maidenhead, SL6 4UB, Verenigd 
Koninkrijk. Neem voor vragen contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder: AbbVie B.V., Wegalaan 9, 
2132 JD Hoofddorp. Telefoonnummer: 088 322 2843.  
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(http://www.ema.europa.eu). 

 

 
 

 
 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie 
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl of bij AbbVie B.V. tel: 088 322 2961, e-mail: 
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Verkorte productinformatie Viekirax®  (april 2016). Naam en samenstelling: Viekirax 12,5 mg / 75 mg / 50 mg filmomhulde 
tabletten. Elke filmomhulde tablet bevat 12,5 mg ombitasvir, 75 mg paritaprevir en 50 mg ritonavir. Indicaties: Viekirax is 
geïndiceerd in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen. 
Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen orale dosering van Viekirax is eenmaal daags twee tabletten 12,5 mg/75 
mg/50 mg met voedsel. De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax zijn vastgesteld als Viekirax in combinatie met Exviera 
en/of ribavirine wordt gebruikt.  Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de 
hulpstof(fen). Patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C). Geneesmiddelen die ethinylestradiol bevatten. 
Geneesmiddelen die voor de klaring sterk afhankelijk zijn van CYP3A, zoals: alfuzosinehydrochloride, amiodaron, astemizol, 
terfenadine, cisapride, colchicine bij patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen, ergotamine, dihydro-ergotamine, ergonovine, 
methylergometrine, fusidinezuur, lovastatine, simvastatine, atorvastatine, oraal midazolam, triazolam, pimozide, quetiapine, 
kinidine, salmeterol, sildenafil (indien gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie), ticagrelor. 
Geneesmiddelen die sterke of matige enzym-inductoren zijn, zoals: carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, efavirenz, 
nevirapine, etravirine, enzalutamide, mitotaan, rifampicine, sint-janskruid (Hypericum perforatum). Geneesmiddelen die sterke 
CYP3A4-remmers zijn, zoals: cobicistat, indinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir, tipranavir, itraconazol, ketoconazol, 
posaconazol, voriconazol, claritromycine, telitromycine, conivaptan. Waarschuwingen: Viekirax wordt niet aanbevolen voor 
toediening als monotherapie en moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van 
hepatitis C-infecties. De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax bij patiënten met HCV-genotype 2, 3, 5 en 6 zijn niet 
vastgesteld, Viekirax mag derhalve niet gebruikt worden bij de behandeling van patiënten die met deze genotypes geïnfecteerd 
zijn. De gelijktijdige toediening van Viekirax met andere antivirale middelen is niet onderzocht en kan derhalve niet worden 
aanbevolen. Bij gebruik van Viekirax in combinatie met ribavirine moet uiterste voorzichtigheid worden betracht om 
zwangerschap te vermijden bij vrouwelijke patiënten en bij vrouwelijke partners van mannelijke patiënten. Patiënten die 
geneesmiddelen gebruiken die ethinylestradiol moeten op een alternatieve vorm van anticonceptie overschakelen voordat er 
met de behandeling met Viekirax en dasabuvir wordt gestart. Aan patiënten dient duidelijk gemaakt te worden dat zij alert 
dienen te zijn op vroege verschijnselen van leverontsteking, zoals vermoeidheid, zwakte, een gebrek aan eetlust, misselijkheid 
en braken, maar ook op latere verschijnselen zoals geelzucht en verkleuring van de ontlasting. Zij dienen onmiddellijk een arts 
te raadplegen als zich dergelijke symptomen voordoen aangezien verhoogde ALAT-waarden, hoewel asymptomatisch, in 
verband worden gebracht bij gebruik van Viekirax en dasabuvir. Deze verhoogde ALAT-waarden kwamen significant vaker voor 
bij de subgroep patiënten die geneesmiddelen gebruikten die ethinylestradiol bevatten. Routinematige controle van de 
leverenzymen is niet nodig. Voorzichtigheid is geboden bij toediening van Viekirax met fluticason of andere glucocorticoïden die 
gemetaboliseerd worden door CYP3A4 en colchicine. Men beveelt patiënten met een normale nier- en leverfunctie die een 
behandeling met Viekirax met of zonder dasabuvir nodig hebben, aan de dosis colchicine te verlagen of de behandeling met 
colchicine te onderbreken. Gebruik van Viekirax met statines zoals rosuvastatine, pitavastatine en fluvastatine dient alleen 
plaats te vinden als dit noodzakelijk is. De statinedosis dient dan verlaagd te worden. Een lage doses ritonavir, dat een 
bestanddeel vormt van de vaste dosiscombinatie van Viekirax, kan proteaseremmerresistentie induceren bij patiënten met een 
gelijktijdige HIV-infectie zonder voortgezette antiretrovirale therapie. Patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie die geen 
suppressieve antiretrovirale therapie krijgen, mogen derhalve niet met Viekirax worden behandeld. Bij het instellen van de 
behandeling bij patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie dient zorgvuldig te worden gekeken naar mogelijke 
geneesmiddeleninteracties. Atazanavir kan in combinatie met Viekirax en dasabuvir worden gebruikt mits het op hetzelfde 
moment en zonder ritonavir wordt toegediend. De combinatie brengt een verhoogd risico op hyperbilirubinemie (waaronder 
oculaire icterus) met zich mee, met name als ribavirine onderdeel uitmaakt van het hepatitis C-regime. Als er geen sprake is van 
uitgebreide proteaseremmerresistentie (verlaagde blootstelling aan darunavir) kan darunavir, in een dosering van eenmaal 
daags 800 mg worden gebruikt mits het op hetzelfde moment wordt toegediend als Viekirax en zonder ritonavir. Rilpivirine dient 
uiterst voorzichtig te worden gebruikt waarbij er regelmatige ECG-controles dienen plaats te vinden aangezien de blootstelling 
aan rilpivirine substantieel is verhoogd (drievoudig) als rilpivirine in combinatie met dasabuvir en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
wordt gebruikt. Er is een mogelijkheid van een verlenging van het QT-interval. De blootstelling aan rilpivirine kan zelfs nog 
verder toenemen als er een HIV-proteaseremmer wordt toegevoegd (atazanavir, darunavir), dit wordt niet aanbevolen. Viekirax 
wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B). Viekirax is gecontra-indiceerd bij 
patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C). De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax zijn niet 
vastgesteld bij patiënten met een gelijktijdige infectie met HCV/HBV, bij kinderen en bij adolescenten onder de 18 jaar. 
Interacties: Zie tabel 2 in de volledige SmPC voor een overzicht van geneesmiddelen waarmee een interactie bestaat. 
Werkingsmechanisme: Viekirax, indien gelijktijdig gebruikt met Exviera, combineert drie direct werkende antivirale middelen 
met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen om het HCV in meerdere fases van de virale 
levenscyclus te kunnen bestrijden. Paritaprevir is een remmer van HCV NS3/4A-protease dat noodzakelijk is voor de 
proteolytische splitsing van het HCV-gecodeerde polyproteïne. Ombitasvir is een remmer van HCV NS5A. Ritonavir is een 
CYP3A-remmer die de systemische blootstelling aan het CYP3A-substraat paritaprevir verhoogt. Bijwerkingen die zijn 
vastgesteld met Viekirax in combinatie met dasabuvir+ of dasabuvir en ribavirine*: Zeer vaak (≥1/10) komen voor: 
slapeloosheid*, misselijkheid*, jeuk*, asthenie*, vermoeidheid*. Vaak (≥1/100, <1/10) komen voor: anemie*, jeuk+. 
Farmacotherapeutische groep: J05AX67. Afleverstatus: U.R. Registratienummer: EU/1/14/982/001 Registratiehouder: 
AbbVie Ltd., Maidenhead, SL6 4UB, Verenigd Koninkrijk. Neem voor vragen contact op met de lokale vertegenwoordiger van 
de registratiehouder: AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. Telefoonnummer: 088 322 2843.  
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(http://www.ema.europa.eu). 
 

 
 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie 
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl of bij AbbVie B.V. tel: 088 322 2961, e-mail: 
pv.ho.nl@abbvie.com 
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