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Inleiding
U bent onlangs gestart met het innemen van geneesmiddelen tegen het
hiv-virus. Deze folder geeft u onder meer informatie over de problemen
die hierbij kunnen optreden. Hebt u na het lezen van deze folder nog
vragen, aarzel dan zeker niet ze te stellen. De artsen en verpleegkundigen
geven u graag meer uitleg.

Wat

moet u doen als u na inname van de geneesmiddelen moet braken?

Als u resten van de geneesmiddelen in het braaksel ziet, moet u onmiddellijk een nieuwe dosis innemen.
Als u de geneesmiddelen nuchter hebt ingenomen en u binnen het
uur gebraakt hebt, moet u onmiddellijk een nieuwe dosis innemen.
Als u de geneesmiddelen met voedsel hebt ingenomen en u binnen de
drie uur gebraakt hebt, moet u onmiddellijk een nieuwe dosis innemen.
Als u meer dan drie uur na inname gebraakt hebt, hoeft u geen
nieuwe dosis van uw geneesmiddelen in te nemen.

Wat

moet u doen als u diarree hebt?

Diarree kan verschillende oorzaken hebben. Neem bij aanhoudende
diarree (meer dan drie keer per dag) contact op met uw arts. Verwittig
altijd uw arts als er bloed bij de diarree zit.

Wat

moet u doen als u zich ziek voelt door de
geneesmiddelen of als u nevenwerkingen hebt?

Stop nooit zelf met uw geneesmiddelen en verander nooit iets aan de
voorgeschreven dosis. Dit verhoogt het risico op resistentie. Als de
klachten aanhouden of erger worden, overleg dan met uw arts.

Wat

moet u doen als u de geneesmiddelen moeilijk
kunt inslikken?

Als de geneesmiddelen met voedsel mogen ingenomen worden, kunt u
ze eerst pletten met bijvoorbeeld wat confituur of yoghurt. De meeste
geneesmiddelen kunt u pletten, behalve capsules.

Wat

moet u doen als u uw geneesmiddelen bent
vergeten in te nemen?

Neem uw geneesmiddelen onmiddellijk in als u eraan denkt en volg dan
terug uw gewone schema.

Wat

met alternatieve geneesmiddelen, homeopathie en plantenextracten?

Elk geneesmiddel, ook zogezegd onschuldige plantenextracten en producten die u zonder voorschrift in de apotheek of bij de drogist kunt
kopen, moet u eerst met uw behandelend arts bespreken. Ook ‘onschuldige’ producten kunnen immers het effect van uw geneesmiddelen versterken of verzwakken.

Is

het gebruik van alcohol en drugs toegelaten?

Gematigd gebruik van alcohol (een à twee eenheden per dag) is toegestaan. Marihuana heeft waarschijnlijk geen effect op uw geneesmiddelen,
maar dat is niet bewezen.

Wat

moet u doen als u (bijna) geen geneesmiddelen meer hebt?

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts om nieuwe voorschriften te vragen.
Voorkom dat u helemaal geen geneesmiddelen meer hebt, want het kan
een tot twee werkdagen duren voor uw apotheek de nieuwe geneesmiddelen kan leveren.

Wat moet u doen als het uur verandert
(zomer- of wintertijd) of als u op vakantie

gaat?

Een uur verschil, zoals winter- of zomertijd, is geen probleem. Als er
meer dan een uur tijdsverschil is, neemt u best contact op met uw arts
of verpleegkundige voor advies.

Wat moet u doen als u deelneemt aan de Ramadan?
Tussen zonsondergang en zonsopgang mag u de geneesmiddelen innemen. Als deze uren niet overeenkomen met de uren waarop u normaal
gezien uw geneesmiddelen inneemt, contacteer dan uw arts of verpleegkundige voor advies en bespreek dit met uw imam. Stop nooit zelf met
uw geneesmiddelen.
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