
Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker 

 Wat betekent het en wanneer schrijft 
de arts dit voor?  

SARS-CoV-2 is het virus dat de ziekte COVID-19 
veroorzaakt. Het virus nestelt zich voornamelijk 
in de luchtwegen, waardoor ernstige ademha-
lingsklachten kunnen ontstaan. Bij patiënten 
met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 
kan Paxlovid® gebruikt worden. Dit geneesmid-
del vermindert de kans op een ziekenhuisopna-
me door de vermenigvuldiging van het virus in 

het lichaam te remmen.  

 
Doeltreffendheid  
Paxlovid® moet zo snel mogelijk na de diagnose 
en binnen 5 dagen na het begin van de sympto-
men worden toegediend om de meeste kans op 
succes te hebben. 
 

De behandeling 

Paxlovid® mag alleen voorgeschreven worden 
door gespecialiseerde artsen die patiënten be-
handelen met een kwetsbaar immuunsysteem 
als gevolg van een ziekte of behandeling. Er zijn 
2 bestanddelen, nirmatrelvir en ritonavir. Nir-
matrelvir (roze tablet, PF-07321332) blokkeert 
de vermenigvuldiging van het virus. Ritonavir 
(witte tablet) zorgt ervoor dat nirmatrelvir lan-
ger kan werken.  
 
Beide bestanddelen, die als afzonderlijke tablet-
ten in de doos zitten, moeten samen worden 
ingenomen. Een correcte inname is belangrijk 
om de werkzaamheid te garanderen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Paxlovid® wordt besteld door de huisapotheker. 
De arts bezorgt je een elektronisch voorschrift. 
Meer informatie kan de apotheker vinden op 
https://kce.fgov.be/nl/ 
paxlovid-nirmatrelvirritonavir. Bestellingen die 
vóór 14u geplaatst worden, worden sneller ge-
leverd.  
 

Wijze van inname: 
 

(1 of) 2 tabletten nirmatrelvir  

+ 1 tablet ritonavir 
2x/dag, MET of ZONDER VOEDSEL,  

gedurende 5 dagen 

 

Het aantal tabletten nirmatrelvir (PF-07321332) 
is afhankelijk van je nierfunctie. Eén van volgen-
de schema's zal voorgeschreven worden:  

☐ Standaardschema 

☐ Aangepast schema 

 
 
 

Paxlovid® 
Preventie van een ernstige infectie met SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Gebruik dit geneesmiddel steeds zoals 
voorgeschreven door je arts!  

Lees voor meer informatie ook steeds 
de bijsluiter! 
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Waarschuwingen 

- Slik de tabletten in hun geheel in, met een glas 
water. De tabletten niet kauwen, breken of plet-
ten. 
 
- Neem geen dubbele dosis in. Als je vaststelt 
dat je een inname vergeten bent: 

• binnen de 8 uur na het normale tijdstip: 
neem de tabletten alsnog in. 

• langer dan 8 uur na het normale tijdstip: 

sla de inname over en wacht op het vol-
gende innametijdstip. 

 
- Als je de aangepaste dosis voor een vermin-
derde nierfunctie kreeg voorgeschreven, wordt 
gevraagd de resterende tabletten nirmatrelvir 
terug te brengen naar de apotheek na afloop 
van de behandeling. 

 
- Ook als je klachten verergeren, wordt aanbe-
volen de volledige 5-daagse kuur af te maken. 
Neem je medicatie mee naar het ziekenhuis als 
een opname toch nodig blijkt. 
 
- Deze behandeling wordt niet aanbevolen bij 
kinderen, vruchtbare vrouwen die geen anticon-
ceptie nemen, zwangere vrouwen en vrouwen 
die borstvoeding geven. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mogelijke bijwerkingen 
Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn 
de volgende: veranderde smaak, misselijkheid, 
braken, diarree. Deze bijwerkingen zijn niet 
ongewoon en vormen geen directe reden tot 
ongerustheid of staken van de behandeling. 
 

Wat met andere geneesmiddelen? 
Het is belangrijk alle andere medicatie die u 
neemt te vermelden: de voorschrijvende arts zal 
dan nakijken of Paxlovid® hiermee kan gecom-
bineerd worden. Uw huisarts zal op de hoogte 
gesteld worden van deze behandeling en uw 
thuismedicatie eventueel aanpassen. Indien u 

hier verder nog vragen over heeft, dan kunnen 
uw huisapotheker en huisarts u hierbij verder 
helpen. 
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Indien je nog vragen hebt,  
raadpleeg je apotheker of arts! 

Vraag steeds raad aan je arts of  
apotheker wanneer je andere  
geneesmiddelen moet gebruiken.  
Ook voor geneesmiddelen waarvoor 
geen voorschrift nodig is! 


