
	

Wat moet ik over Lariam
weten?
•  Lariam is een geneesmiddel dat
 op voorschrift verkrijgbaar is voor
 de preventie en behandeling van
 malaria. Malaria is een mogelijk
 levensbedreigende infectie. La-
 riam werkt niet voor alle soorten
 malaria.
•  Zoals uw arts u heeft verteld,
 moet u Lariam innemen: voordat u
 op reis gaat, gedurende uw verblijf
 en na terugkeer uit een malariage-
 bied.
• Gebruik Lariam niet als u psy-
 chische problemen heeft of deze
 ooit heeft gehad, want Lariam
 kan bij sommige mensen ernstige
 psychische problemen veroorza-
 ken zoals zelfmoord, zelfmoord-
 gedachten en gedrag waarbij
 men zichzelf in gevaar brengt.

Gebruik Lariam niet als u last
heeft of ooit last heeft gehad
van:
• depressie, zelfmoordgedachten

•  andere psychische klachten, zoals
 angststoornis, schizofrenie of
 psychose (verlies van contact met
 de werkelijkheid)

•  stuipen (epilepsie of toevallen)

•  allergie voor kinine, kinidine of
 Lariam en zijn hulpstoffen

•  ernstige leverklachten

•  zwartwaterkoorts (een
 complicatie van malaria die het
 bloed en de nieren aantast).

Gebruik Lariam niet als u op
dit moment een geneesmiddel
voor malaria gebruikt met de
naam:
• Halofantrine.

Wanneer moet ik mijn arts om
advies vragen?
•  Als u Lariam gebruikt, is het
 belangrijk dat u alert bent op
 mogelijke bijwerkingen. Neuro-
 psychiatrische bijwerkingen kunnen
 optreden tijdens het gebruik van
 Lariam.

• Gebruik Lariam niet als u kans
  loopt om dergelijke bijwerkingen
  te ontwikkelen (zie ‘Gebruik
  Lariam niet als…’). 

Lariam kan bij sommige
mensen ernstige psychische
problemen veroorzaken.
Vertel het direct aan uw arts
als u last heeft van één (of
meerdere) van onderstaande
bijwerkingen tijdens het
gebruik van Lariam:
• Zelfmoordgedachten,
• gedrag waarbij men zichzelf in
 gevaar brengt,
• ernstige angstgevoelens,
• gevoelens van wantrouwen ten
 opzichte van anderen,
• dingen zien of horen die er niet
 zijn,
• abnormale dromen/nachtmerries
• slapeloosheid (insomnia)
• depressie,
• rusteloosheid,
• ongewoon gedrag
• gevoel van verwardheid.

Contacteer onmiddellijk uw arts.
Het gebruik van Lariam moet
onmiddellijk worden stopgezet en
vervangen door een ander middel
ter preventie van malaria.

Andere bijwerkingen van
Lariam kunnen zijn:
Stuipen (epilepsie of toevallen),
leverklachten, hartklachten,
misselijkheid, overgeven,
diarree, buikpijn, duizeligheid
of evenwichtsverlies (vertigo),
hoofdpijn, slaapproblemen
(slaperigheid, niet kunnen slapen,
nachtmerries).

Hoe neemt u Lariam in:
• Neem de tabletten eenmaal per
 week in, altijd op dezelfde dag.
• Neem de 1e dosis Lariam 
  10 dagen voor uw vertrek:
 dit is nodig om er zeker van te zijn
 dat toediening van Lariam goed
 wordt verdragen
• Neem de 2e dosis 3 dagen voor
 vertrek in.
• Zet de inname van de tabletten
 voort tijdens uw verblijf en
 gedurende 4 weken na uw
 terugkeer.



Lariam® 250mg
(Mefloquin)

Deze kaart bevat belangrijke
informatie voor u over mogelijke
psychische bijwerkingen
van Lariam.
Lees ook de bijsluiter die u
bij dit geneesmiddel ontvangt
– daarin staat alle informatie
over Lariam.
Draag deze kaart altijd bij u.
Laat deze kaart zien aan alle
artsen die u raadpleegt.

Wanneer moet ik mijn arts om
advies vragen?
• Altijd: als u bijwerkingen vertoont

•  Als u niet zeker weet of u een
 van de klachten heeft die in de
 lijst staan vermeld in de rubriek:
 Gebruik Lariam niet als…

• Als u denkt dat u mogelijk een van
 de psychische bijwerkingen heeft
 die in volgende rubriek vermeld
 staan: Lariam kan bij sommige
 mensen ernstige psychische
 problemen veroorzaken….

Ik gebruik
malariachemoprofylaxe met
Lariam (mefloquine).
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Andere geneesmiddelen/
aandoeningen:

In geval van nood,
gelieve te verwittigen:
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