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Wisselwerkingen tussen hiv-remmers en andere middelen
Hiv-remmers en andere medicijnen of middelen kunnen elkaar beïnvloeden. Ze maken elkaar minder doeltreffend of versterken
nevenwerkingen.

Invloed op werking
Hiv-remmers [1] werken soms minder goed als je ze met andere geneesmiddelen combineert:
Cholesterolverlagers, antibiotica of antidepressiva bijvoorbeeld kunnen de werking van hiv-remmers verstoren.
Het omgekeerde komt ook voor: andere medicijnen werken minder goed als ze gecombineerd worden met hiv-remmers.

Invloed op nevenwerkingen
Sommige geneesmiddelen versterken de nevenwerkingen [2] van hiv-remmers. Middelen tegen schimmelinfecties of tegen epilepsie
bijvoorbeeld.
Het omgekeerde gebeurt ook: hiv-remmers die nevenwerkingen versterken van andere middelen.

Wisselwerkingen met alcohol en drugs
Over de wisselwerkingen tussen alcohol, drugs en hiv-remmers [3] is nog niet veel geweten. Vertel eerlijk over je alcohol- of druggebruik aan
je hiv- of huisarts. Zo houden ze er rekening mee bij hun diagnoses en behandelingen.

Wisselwerkingen met alternatieve middelen
Hiv-remmers kunnen reageren op kruidenmiddelen. Voorbeelden:
Sint-Janskruid, een plantaardig antidepressivum, verlaagt de concentratie van sommige hiv-remmers in het bloed.
Knoflookcapsules zorgen ervoor dat bepaalde hiv-remmers niet meer goed functioneren.

Hiv-remmers en anticonceptie
Sommige hiv-remmers beïnvloeden het hormoongehalte in het bloed, waardoor anticonceptie [4] niet meer goed werkt.
Het omgekeerde is niet waar. Als je hormonale anticonceptie neemt, beïnvloedt dit de werking van hiv-remmers niet.

Hiv-remmers en zwangerschap
Zwangere vrouwen krijgen hiv-remmers voorgeschreven.
Probeer je zwanger te geraken of ben je zwanger [5]? Vertel het aan je hiv-arts.

Licht je arts en apotheker in
Licht je apotheker, hiv- en huisarts in over de medicijnen en middelen die je neemt. Dit geldt voor:
geneesmiddelen voorgeschreven door een andere arts
geneesmiddelen die je kan aankopen zonder doktersvoorschrift
kruidenmiddelen
drugs
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