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Verkorte productinformatie Maviret® (maart 2022).  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Naam en 

samenstelling: Maviret 100 mg/40 mg filmomhulde tabletten. Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg glecaprevir en 40 mg pibrentasvir. 

Maviret 50 mg/20 mg omhuld granulaat in sachet. Elk sachet bevat 50 mg glecaprevir en 20 mg pibrentasvir Indicaties: Maviret is 

geïndiceerd voor de behandeling van chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) bij volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar (HCV-

genotype 1, 2, 3, 4, 5 en 6). Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosering Maviret voor volwassenen en adolescenten vanaf 12 
tot 18 jaar of kinderen met een gewicht van minstens 45 kg is 300 mg/120 mg (drie 100 mg/40 mg tabletten), oraal ingenomen, tegelijk, 

eenmaal daags met voedsel. Zie rubriek 4.2 in de volledige SmPC voor overige informatie over dosering en behandelduur. Contra-

indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de hulpstof(fen). Patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis 
(Child-Pugh C). Gelijktijdig gebruik met atazanavir bevattende middelen, atorvastatine, simvastatine, dabigatranetexilaat, producten die 

ethinylestradiol bevatten, sterke P-gp- en CYP3A-inductoren (bijv. rifampicine, carbamazepine, sint-janskruid (Hypericum perforatum), 

fenobarbital, fenytoïne en primidon). Waarschuwingen: Gevallen van reactivatie van het hepatitis B-virus (HBV), waarvan enkele fataal, 
zijn gemeld gedurende of na behandeling met direct werkende antivirale middelen. Voorafgaand aan de behandeling dienen alle patiënten op 

HBV gescreend te worden. Maviret wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B). Maviret wordt 

niet aanbevolen voor de herbehandeling van patiënten die eerder zijn blootgesteld aan NS3/4A- en/of NS5A-remmers. Na start van een 
HCV-behandeling met direct werkende antivirale middelen kan bij diabetici een verbetering van de bloedsuikerregulatie optreden, wat 

mogelijk leidt tot symptomatische hypoglykemie. Maviret bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-

intolerantie, algehele lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Interacties: Zie rubriek 
4.5 in de volledige SmPC voor een volledig overzicht van interacties van Maviret met andere geneesmiddelen. Bijwerkingen: Zeer vaak 

(≥1/10): hoofdpijn, vermoeidheid. Vaak (≥1/100, <1/10): diarree, misselijkheid, asthenie, verhoging van het totale bilirubine. Zie voor een 

volledige lijst de huidige SmPC. Farmacotherapeutische groep: Direct werkend antiviraal middel, ATC-code: J05AP57. Afleverstatus: 
U.R. Vergoedingstatus: volledig vergoed. Registratienummer: EU/1/17/1213/001-3 Registratiehouder: AbbVie Deutschland GmbH & 

Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Duitsland. Neem voor vragen contact op met de lokale vertegenwoordiger van de 

registratiehouder: AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. Telefoonnummer: 088 322 2843. 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau 

(www.ema.europa.eu) en www.productinformatie.abbvie.nl. 

 

 

 

 

 


