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Alpivab (peramivir) 
Een overzicht van Alpivab en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Alpivab en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Alpivab is een antiviraal geneesmiddel dat de werkzame stof peramivir bevat. Het wordt gebruikt voor 
de behandeling van ongecompliceerde influenza (griep) bij volwassenen en kinderen ouder dan twee 
jaar. Ongecompliceerd betekent dat de griep typische kenmerken heeft (zoals koorts, pijn, hoest, 
keelpijn en loopneus) en niet wordt verergerd door andere aandoeningen. 

Hoe wordt Alpivab gebruikt? 

Alpivab is verkrijgbaar in de vorm van een oplossing om te worden verdund en toegediend via infusie 
(indruppeling) in een ader. Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Alpivab 
wordt gedurende 15 tot 30 minuten toegediend via infusie. De dosis is afhankelijk van leeftijd en 
lichaamsgewicht en dient bij volwassenen en jongeren ouder dan 13 jaar met verminderde nierfunctie te 
worden verlaagd. Het wordt slechts eenmaal toegediend, binnen 48 uur na aanvang van de symptomen. 

Voor meer informatie over het gebruik van Alpivab, zie de bijsluiter of neem contact op met uw arts of 
apotheker. 

Hoe werkt Alpivab? 

De werkzame stof in Alpivab, peramivir, voorkomt dat het griepvirus zich verder verspreidt doordat het 
de activiteit van enzymen (eiwitten) op het oppervlak van het virus, die worden aangeduid als 
neurominidasen, blokkeert. Peramivir werkt in op de neurominidasen van zowel influenza A- (de meest 
voorkomende soort) als influenza B-virussen. 

Welke voordelen bleek Alpivab tijdens de studies te hebben? 

Alpivab bleek de duur van de symptomen bij patiënten met influenza te verkorten. 

Alpivab werd vergeleken met placebo (een schijnbehandeling) in één hoofdstudie onder 296 volwassenen 
met influenza (voornamelijk influenza A) die binnen 48 uur na aanvang van de symptomen werden 
behandeld. De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was de tijd voordat de symptomen 
(hoest, keelpijn, hoofdpijn, verstopte neus, koortsachtigheid of rillingen, spier- of gewrichtspijn en 

Gen
ee

sm
idd

el 
nie

t la
ng

er 
ge

reg
ist

ree
rd



 
Alpivab (peramivir)  
EMA/120516/2018 Blz. 2/2 
 

vermoeidheid) afnamen. Het duurde bij patiënten die Alpivab gebruikten ongeveer twee en een halve dag 
(59 uur) voordat de symptomen minder werden in vergelijking met iets minder dan drie en een halve dag 
(82 uur) bij patiënten die placebo toegediend kregen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Alpivab in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Alpivab (die bij meer dan ongeveer 3 op de 100 personen 
kunnen optreden) zijn een daling van het aantal neutrofielen (een soort witte bloedcellen) en 
misselijkheid. Ernstige bijwerkingen van Alpivab zijn anafylaxie (een ernstige allergische reactie) en 
huidreacties, waaronder erythema multiforme (een allergische huidreactie) en stevens-johnsonsyndroom 
(een levensbedreigende reactie met griepachtige symptomen en pijnlijke huiduitslag die de huid, mond, 
ogen en geslachtsorganen aantast). 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van bijwerkingen van en beperkende voorwaarden voor 
Alpivab. 

Waarom is Alpivab geregistreerd in de EU? 

Alpivab verkort de duur van de griepsymptomen gemiddeld met één dag. Hoewel dit verschil niet groot 
is, kunnen sommige patiënten er baat bij hebben. Er bestaat een risico op ernstige allergische reacties 
en hoewel niet precies bekend is hoe vaak deze reacties optreden, lijkt dat zelden te zijn. Het Europees 
Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Alpivab groter zijn dan de risico's en 
dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Alpivab te waarborgen? 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Alpivab, zijn opgenomen in de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter. 

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Alpivab continu gemonitord. 
Bijwerkingen waargenomen voor Alpivab worden nauwkeurig geëvalueerd en indien nodig wordt actie 
genomen om patiënten te beschermen. 

Overige informatie over Alpivab 

Meer informatie over Alpivab is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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