
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie, lees
aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer Lariam voor te schrijven en/of af te
leveren.

De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website
www.fagg.be, rubriek « BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel ».

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel
Lariam®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan
deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een
veilig en doeltreffend gebruik van Lariam te waarborgen. (RMA versie 
09/2018)

LARIAM®(Mefloquine) 
Check-list voor het voorschrijven van
Lariam® (mefloquine) chemoprofylaxe 
aan uw patiënten



De volgende checklist biedt een kort overzicht van aandoeningen en geneesmiddelen die 
gecontra-indiceerd zijn bij chemoprofylaxe met mefloquine. De checklist is bedoeld om vast 
te stellen of uw patiënt in aanmerking komt voor chemoprofylaxe met mefloquine. Deze 
checklist dient te worden geverifieerd in aanwezigheid van de patiënt of zijn/haar verzorger. 
Als de patiënt op één van de 5 vragen op de checklist «ja» antwoordt, dan komt hij/zij
niet in aanmerking voor mefloquine. Aanvullende informatie over mefloquine vindt u in de 
bijgesloten ‘gids voor gezondheidszorgbeoefenaars’.

Contra-indicaties Ja Neen

1 Is de patiënt overgevoelig voor mefloquine of gerelateerde 
producten (bijv. kinine, kinidine) of voor één van de 
hulpstoffen van Lariam?

2 Heeft de patiënt op dit moment last of heeft hij/zij ooit 
last gehad van depressie, gegeneraliseerde angststoornis, 
psychose,schizofrenie, zelfmoordpogingen, zelfmoord- 
gedachten, gedrag waarbij men zichzelf in gevaar brengt of 
een andere psychiatrische stoornis, of convulsies, ongeacht 
de herkomst?

3 Heeft de patiënt ooit zwartwaterkoorts (‘Blackwater fever’) 
gehad?

4 Lijdt de patiënt aan een ernstige leverziekte?

5 Gebruikt de patiënt op dit ogenblik halofantrine? 

Als één van de 5 vragen 
op de checklist kan 

worden beantwoord met 
«ja», dan komt de patiënt 
niet in aanmerking voor 

het gebruik van Lariam 
(mefloquine).
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Vul de checklist in door de juiste antwoorden aan te vinken.
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