
 

  Zerpex 125 mg – Zonavir 125 mg (brivudine) - RMA versie 05/2020 

Checklist voor de voorschrijver 
 
Belangrijk risico: Potentieel dodelijke toxiciteit van fluoropyrimidines (bv. 5-
fluorouracil, capecitabine, tegafur, flucytosine) indien  
• recent gebruikt of 
• samen met brivudine of  
• binnen een periode van 4 weken na het beëindigen van een behandeling met 

brivudine.  
 
Wachtperiode na een behandeling met brivudine:  

Toediening van 
brivudine  

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

<-------------- Potentieel dodelijke toxiciteit van fluoropyrimidines -------------  

 

Om de reden die hierboven is vermeld, gelieve de checklist hieronder in te vullen om u ervan 
te verzekeren dat uw patiënt brivudine mag innemen.  

 

Brivudine enkel voorschrijven indien het antwoord op alle vragen  “NEE” is.         
             
      

Is de patiënt onder chemotherapie tegen kanker of heeft hij/zij recent 
chemotherapie tegen kanker gekregen? 

□Ja 

 

□Nee 

Zit de patiënt in een rustperiode tussen twee cycli van chemotherapie? 
□Ja □Nee 

Is een behandeling met fluoropyrimidines gepland? 
□Ja □Nee 

Heeft de patiënt recent een behandeling gekregen met antischimmeltherapie 
op basis van flucytosine? 

□Ja □Nee 

Werd recent de diagnose van een systemische schimmelinfectie gesteld bij de 
patiënt en werd een behandeling met flucytosine opgestart? 

□Ja □Nee 

Is de patiënt immuungecompromitteerd? 
□Ja □Nee 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP 
vooraleer Zerpex 125 mg of Zonavir 125 mg voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde 
tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van 
een geneesmiddel”. 



 

 
 
Een patiëntenwaarschuwingskaart (Patient Alert Card = PAC), die belangrijke informatie bevat 
voor de patiënt en de gezondheidszorgbeoefenaars over deze potentieel dodelijke interactie, is 
ingesloten in de verpakking.  
 
Gelieve uw patiënt te adviseren om:  
- deze waarschuwingskaart altijd bij te hebben bij elk bezoek aan een arts (inclusief 

dermatologen); 
- deze ook aan de apotheker te tonen voordat een ander geneesmiddel wordt verstrekt, en dit 

gedurende ten minste 4 weken na het beëindigen van een behandeling met brivudine te 
blijven doen.  

 
 
 
 
Melden van bijwerkingen 
 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met 
het gebruik van Zerpex 125mg of van Zonavir 125 mg te melden aan de afdeling 
Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via 
http://www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op 
verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van 
het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar 
het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 
Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be. 

http://www.eenbijwerkingmelden.be/
mailto:adr@fagg.be

