Notities
Allergische reacties
 Met drie anti-HIV medicijnen krijgt een klein aantal mensen een allergische
reactie in de eerste dagen of weken van het gebruik.
 Het meest voorkomende symptoom is een huiduitslag maar je dokter zal je
meer gedetailleerde informatie geven waar je op moet letten.
 Als je deze symptomen krijgt is het van belang dat je met spoed medische
hulp krijgt.
 De drie medicijnen zijn abacavir (Ziagen, Kivexa,Trizivir), nevirapine
(Viramune) en etravirine (Intelence).
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Meer te weten komen?
NAM is een gemeenschappelijke HIV organisatie, gevestigd in Groot-Brittanië.
We werken nauw samen met experts op het gebied van geneeskunde, onderzoek en
sociale zorg, en met mensen die persoonlijk zijn geraakt door HIV.We produceren
gedrukt en online HIV informatie in Engels inclusief materiaal voor mensen die
leven met HIV en voor professionals die werken met HIV.
Dit material is gebaseerd op een originele publicatie onder copyright van NAM.
NAM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid of de locale
toepasbaarheid hiervan.
Het spijt ons dat, als een Engels-sprekende organisatie, we niet in het Nederlands
kunnen corresponderen. Maar onze website aidsmap.com bevat een doorzoekbare
database van onze diensten over de gehele wereld. Je kunt hem gebruiken om een
organisatie of gezondheidszorg instelling bij jou in de buurt te vinden.
Je kan ook aidsmap.com bezoeken om ons overige vertaalde materiaal te lezen en
te downloaden.
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Korte termijn bijwerkingen
De meeste algemene bijwerkingen treden op als gevolg van het moeten wennen aan een nieuw medicijn.
Na enkele weken verdwijnen deze bijwerkingen meestal.

Behalve HIV onder
controle houden,
kunnen anti-HIV
medicijnen ook andere
effecten in het lichaam
opwekken. Extra of
ongewenste effecten
zijn ‘bijwerkingen’.

 Diarree

 Misselijkheid

 Moe zijn

 Slecht slapen

Vaak kun je andere medicijnen nemen om deze bijwerkingen te verminderen. Bij een klein deel van de mensen gaan deze bijwerkingen niet vanzelf over.
Als dit het geval is kun je met je dokter spreken over het veranderen van medicijnen.

Lange termijn bijwerkingen

Belangrijke punten

Bijwerkingen met lange termijn gevolgen voor je gezondheid komen minder vaak voor.
 Zorg dat je kliniek regelmatig controles doet
van je lever, nieren en botten om zeker te zijn
dat alles in orde is.

 Ook suiker en cholesterol moeten getest
worden. Verhoogde waarden kunnen
betekenen dat er een verhoogde kans bestaat
op hartkwalen, suikerziekte, verhoogde
bloeddruk of een beroerte.

Botten
Lever

Nieren

Als er een probleem is, kan het de moeite waard zijn om je levensstijl te veranderen,
een aanvullende behandeling te starten of je HIV behandeling te veranderen.
www.aidsmap.com

 Veranderingen in de vorm van je lichaam
(afname of toename van vet op bepaalde plaatsen)
komen minder voor dan vroeger. Dokters vermijden
nu het gebruik van medicijnen die deze problemen
veroorzaken.

 De meest voorkomende
bijwerkingen zijn van
korte duur en kunnen vaak
met medicijnen worden
behandeld.
 Lange termijn
bijwerkingen treden minder
vaak op.
 Als je problemen hebt
door bijwerkingen, bespreek
ze met je dokter. Het
kan mogelijk zijn om je
behandeling te veranderen.
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