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Informatie gebruik oseltamivir  
Bijsluiters in andere talen zijn te vinden op de site van website van de EMA 
EMA (European Medicines Agency); zoeken op ‘oseltamivir’. 
 
 
U krijgt medicijnen omdat u contact heeft met besmette kippen of eenden. 
Deze medicijnen kunnen voorkomen dat u zelf vogelgriep krijgt.  
 
Dosering: 
1 x per dag 1 capsule van 75 mg. 
 
Hoe neemt u dit middel in? 
U neemt dit middel elke dag in op hetzelfde tijdstip. Slik de capsules heel 
door met wat water. U moet zo snel mogelijk beginnen met het nemen van 
dit middel. Lees de bijsluiter voordat u dit middel gaat gebruiken. 
 
Duur van medicijngebruik: 
• als u meegeholpen hebt met de ruiming: tot 10 dagen nadat u stopt met 

uw werkzaamheden met mogelijk besmet pluimvee. 
• als u pluimveehouder/bewoner bent: tot 10 dagen na de ruiming c.q. de 

laatste blootstelling. 
 
Bijzonderheden: 
Heeft u nierfunctiestoornissen, bent u zwanger (of zou u dit kunnen zijn) of 
geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw GGD-arts of 
behandelend arts voordat u dit medicijn gebruikt. 
 
Bijwerkingen: 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben.  
U kunt last hebben van misselijkheid, braken, maagpijn en hoofdpijn. 
Meestal wordt dit minder na 1-2 dagen.  
Bel de GGD als u last heeft van bijwerkingen [telefoonnummer] 
Bel ook als u de medicijnen niet meer in wilt nemen. Overleg altijd met een 
arts voordat u stopt met de medicijnen.  
Bijwerkingen kunt u ook melden bij het Nederlands bijwerkingencentrum 
Lareb via www.lareb.nl.  
 
 

http://www.ema.europa.eu/ema
http://www.ema.europa.eu/ema
http://www.lareb.nl/
http://www.lareb.nl/
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