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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een 
ernstige infectie met het coronavirus 
(COVID-19).  
 
U krijgt dit medicijn als u in het 
ziekenhuis ligt met een longontsteking 
en extra zuurstof nodig heeft. En als u 
geen buis in uw luchtpijp heeft om u  
te helpen met ademhalen als u start  
met dit medicijn.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn remt het coronavirus.  
Dit betekent dat het moeilijker wordt 
voor het virus om nog meer virusdeeltjes 
te maken in uw lichaam. 
 
Hierdoor ligt u 4 tot 6 dagen korter in 
het ziekenhuis. En heeft u minder lang 
extra zuurstof nodig.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Dit medicijn zit in een zak met vloeistof. 
De vloeistof loopt door een slangetje  
en naald uw bloedvat in.  
Dit heet een infuus.

Uw arts of verpleegkundige  
zal u het infuus geven. 

Het duurt ongeveer een half uur  
tot 2 uur voordat dit medicijn  
helemaal in uw lichaam zit. 

U krijgt dit medicijn 1 keer per dag.

U krijgt dit medicijn 5 tot 10 dagen.

Let op!

Als u dit medicijn krijgt  
bent u waarschijnlijk te ziek 
om auto te rijden.  
Het is nog niet zeker of u  
met dit medicijn veilig kunt 
autorijden. Vraag aan uw arts 
of u mag autorijden.

Als u dit medicijn krijgt  
bent u waarschijnlijk te ziek 
om alcohol te drinken. Van 
alcohol kunt u ook last krijgen 
van uw maag en darmen.  
Drink daarom geen alcohol. 

Bent u zwanger?  
Vraag aan uw arts of 
apotheker of u dit medicijn 
kunt gebruiken. Het is niet 
zeker of dit medicijn veilig is 
voor de baby in uw buik.

Geeft u borstvoeding?  
Het is niet bekend of dit 
medicijn en het coronavirus  
in de moedermelk komen.  
Vraag aan uw arts of 
apotheker of u dit medicijn 
mag gebruiken.

 

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Schade aan de lever.  

Vaak merkt u hier niks van. Uw arts 
zal daarom voor en tijdens het 
gebruik van dit medicijn controleren 
hoe het met uw lever gaat.  
Uw arts neemt hiervoor bloed af.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Hoofdpijn. 
• Misselijk zijn.
• Huiduitslag.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Dit medicijn wordt in het ziekenhuis 
bewaard. 

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl 
en apotheek.nl  
of vraag uw arts of apotheker.

Medicijn in het kort voor Remdesivir
Infuus bij COVID-19 


