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BIJSLUITER 
 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel 
in te nemen. 
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer 

nodig. 
• Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen of 

twijfels heeft. 
• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus 

niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, 
zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. 

 
 

1. Wat is Lariam en waarvoor wordt het gebruikt 
In deze bijsluiter 

2.  Wat u moet weten voordat u Lariam inneemt  
3. Hoe wordt Lariam ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen  
5. Hoe bewaart u Lariam 
6. Aanvullende informatie 
 
 
Lariam 250 mg tabletten  
Mefloquine 
 
De werkzame stof is mefloquine. 
- Een tablet bevat 250 mg mefloquine. 
- De andere bestanddelen zijn : microkristallijne cellulose, 

lactose, crospovidon, maïszetmeel, ammoniumcalciumalginaat, 
poloxameer, talk, magnesiumstearaat. 

 
Registratiehouder : 
N.V. Roche S.A., Dantestraat 75, B-1070 Brussel 
 
Fabrikant : 
N.V. Roche S.A., Dantestraat 75, B-1070 Brussel 
 
Registratienummer : 
218 BR 12 F 3 
 
 
1.  WAT IS LARIAM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Een doosje Lariam bevat 8 tabletten (met gekruiste breukgleuven) 
in doordrukstrips. 
 
Lariam is een geneesmiddel zowel voor de preventie als voor de 
behandeling van malaria. Bevat mefloquine. 
 
Lariam wordt voorgeschreven : 
1. voor de preventie van malaria bij een verblijf in sommige 

risicostreken voor malaria 
2. voor de behandeling van aanvallen van malaria 
3. voor de eerste-hulp behandeling. 
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2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U LARIAM INNEEMT 
 
Gebruik Lariam niet 
- In geval van allergie of gekende overgevoeligheid voor Lariam, 
andere verwante producten (bv. kinine, kinidine) of één van de 
bestanddelen van Lariam. 

- Samen met een ander middel tegen malaria, zoals kinine, 
chloroquine en halofantrine. 

 
Lariam mag niet worden gebruikt voor de preventie van malaria  
- Bij personen die lijden of hebben geleden aan epilepsie, 
stuipen, ernstige stemmingsstoornissen (psychose) of depressie. 

- Bij kinderen die minder dan 5 kg wegen. 
 
Pas goed op met Lariam 
- Alvorens Lariam in te nemen, moet u uw arts inlichten over de 
ziekten waaraan u lijdt, vooral allergie of overgevoeligheid, 
epilepsie, leverziekten, onregelmatige hartkloppingen, 
duizeligheid en andere zenuwziekten. 

- Gezien het risico op een hartaanval mag halofantrine (een ander 
geneesmiddel tegen malaria) niet samen met of kort na Lariam 
worden gebruikt. 

- Lees ook de rubriek "Gebruik van Lariam samen met andere 
geneesmiddelen" als u reeds andere geneesmiddelen neemt. 

 
Raadpleeg uw arts indien één van bovengenoemde 
voorzorgsmaatregelen op u van toepassing is, of dit in het 
verleden was. 
 
Inname van Lariam met voedsel en drank 
Mefloquine, de actieve stof van Lariam, heeft een bittere en 
verbrande smaak. De tabletten Lariam moeten in hun geheel worden 
ingeslikt met minstens één glas alcoholvrije vloeistof, bij 
voorkeur na de hoofdmaaltijd. 
 
Voor de toediening aan kleine kinderen en aan patiënten die de 
hele tabletten niet kunnen inslikken, kunnen deze worden 
verbrijzeld en in suspensie gebracht in wat water, melk of een 
andere alcoholvrije drank. 
 
Zwangerschap 
Alvorens Lariam in te nemen, moet u uw arts waarschuwen als u 
zwanger bent. Lariam mag tijdens de zwangerschap enkel worden 
gebruikt als de arts het absoluut noodzakelijk acht. 
 
Vrouwen op vruchtbare leeftijd die Lariam moeten nemen, moeten 
een doeltreffende contraceptieve methode gebruiken om 
zwangerschap te voorkomen en dit tot 3 maanden na het einde van 
de behandeling. Het gebruik van Lariam is evenwel geen indicatie 
voor zwangerschapsonderbreking mocht onverwacht toch een 
zwangerschap optreden. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel 
inneemt. 
 
Borstvoeding 
Mefloquine wordt in de moedermelk uitgescheiden in kleine 
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hoeveelheden, waarvan de activiteit niet gekend is. Daarom wordt 
herhaald gebruik van mefloquine niet aangeraden tijdens de 
borstvoeding. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel 
inneemt. 
 
Rijvaardigheid en bediening van machines 
Naargelang uw eigen reactie op Lariam zal u misschien een 
wijziging vaststellen van uw rijvaardigheid of uw vermogen een 
machine te bedienen. U moet dus absoluut weten hoe u op Lariam 
reageert, alvorens met een auto te rijden, een vliegtuig te 
besturen, een machine te bedienen, diepzeeduiken te beoefenen of 
een andere activiteit te ondernemen waarbij uw volle aandacht 
vereist is. Vergeet niet dat de effecten die in rubriek 4. 
“Mogelijke bijwerkingen” worden vermeld, nog verscheidene weken 
na het gebruik van Lariam kunnen optreden of aanhouden. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lariam 
Lariam bevat lactose. Indien uw arts u meegedeeld heeft dat u 
bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met 
hem/haar vooraleer dit geneesmiddel te gebruiken. 
 
Gebruik van Lariam samen met andere geneesmiddelen 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen 
gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen 
betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 
Vergeet niet geneesmiddelen voor het hart, de bloedsomloop, 
suikerziekte, epilepsie en geneesmiddelen om het bloed 
vloeibaarder te maken, te melden. 
Als u Lariam inneemt, mag u geen geneesmiddelen nemen, die kinine 
of verwante stoffen (bv. chloroquine, kinidine) bevatten, omdat 
het risico op stuipen zou kunnen toenemen. 
Het gelijktijdig gebruik van halofantrine (een ander geneesmiddel 
tegen malaria) kan de hartslag vertragen en leiden tot een 
hartaanval. U mag absoluut geen halofantrine nemen tijdens of 
onmiddellijk na een kuur met Lariam. 
Tijdens de behandeling met Lariam mag u zich niet laten inenten 
tegen tyfus met een vaccin vervaardigd uit een levende stam. Deze 
inenting dient minstens 3 dagen vóór de eerste inname van Lariam 
te worden uitgevoerd. 
 
 
3. HOE WORDT LARIAM INGENOMEN 
 
Volg deze instructies nauwgezet op, tenzij uw arts u andere 
instructies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker. 
 
WAARSCHUWING: 
Verwarring tussen de doses voor preventie enerzijds en de doses 
voor behandeling anderzijds houdt een risico op ongevallen in. 
 
Gebruik Lariam steeds precies volgens de voorschriften van uw 
arts. 
 
Mefloquine, de actieve stof van Lariam, heeft een bittere en 
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verbrande smaak. De tabletten Lariam moeten in hun geheel worden 
ingeslikt met minstens één glas alcoholvrije vloeistof, bij 
voorkeur na de hoofdmaaltijd. 
 
Voor de toediening aan kleine kinderen en aan patiënten die de 
hele tabletten niet kunnen inslikken, kunnen deze worden 
verbrijzeld en in suspensie gebracht in wat water, melk of een 
andere alcoholvrije drank. 
 
1. Preventie van malaria
 

 (d.w.z. hoe malaria voorkomen) 

DE AANGEDUIDE DOSIS DIENT EENMAAL PER WEEK TE WORDEN INGENOMEN, 
STEEDS OP DEZELFDE DAG VAN DE WEEK. 
 
  Gewicht  
 

Dosis 

   5-10 kg  1/8 tablet 
  10-20 kg  1/4 tablet 
  20-30 kg  1/2 tablet 
  30-45 kg  3/4 tablet 
    >45 kg  1 tablet 
 
Tenzij andersluidende aanbeveling van de arts, moet de eerste 
dosis ten minste 1 week vóór het vertrek naar de risicostreek 
worden ingenomen. Ingeval van bijwerkingen, uw arts raadplegen. 
De volgende doses dienen wekelijks te worden ingenomen gedurende 
uw verblijf in de risicostreek en nog 4 weken nadat u de 
risicostreek hebt verlaten. 
 
Lariam mag niet preventief worden gegeven aan kinderen die minder 
dan 5 kg wegen. 
Het aantal innamen, de tussenpozen en de duur van de preventie 
zijn dezelfde bij kinderen als bij volwassenen. Als u een dosis 
bent vergeten, moet u deze zo snel mogelijk innemen en daarna 
voortgaan zoals voordien. 
Als de preventie met Lariam mislukt, is het mogelijk dat de arts 
u een ander geneesmiddel tegen malaria moet voorschrijven.  
 
Voor reizigers die op het laatste ogenblik moeten vertrekken 
wordt een “oplaaddosis” aanbevolen indien het niet mogelijk is de 
eerste dosis ten minste 1 week voor het vertrek in te nemen. 
 
2.a) Behandeling van malaria

 

 (d.w.z. om u te behandelen wanneer 
 u malaria hebt opgelopen) 

   Lichaamsgewicht (kg)  Totale dosis    
 

Verdeelde dosis 

   5-10 kg   1/2-1 tablet 
  10-20 kg   1-2 tabletten 
  20-30 kg   2-3 tabletten  2+1 
  30-45 kg   3-4 tabletten  2+2 
  45-60 kg     5 tabletten  3+2 
    >60 kg     6 tabletten  3+2+1 
 
De verdeling van de totale therapeutische dosis in 2-3 innamen om 
de 6 tot 8 uren kan het optreden en de ernst van de ongewenste 
effecten verminderen. 
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Bij patiënten die leven in streken waar malaria heerst kan een 
lagere dosis voldoende zijn. 
 
Als u binnen het uur na inname van het geneesmiddel braakt, moet 
u dadelijk contact opnemen met uw arts die u zal zeggen wat u 
moet doen. 
Als een volledige behandelingscyclus met Lariam niet leidt tot 
verbetering binnen 48 tot 72 uur, kan een andere behandeling 
noodzakelijk zijn. 
 
2.b) 
 

Eerste-hulp behandeling 

Uw arts kan u Lariam voorschrijven als eerste-hulp geneesmiddel, 
dat u moet innemen wanneer snelle medische hulp binnen de 24 uren 
na het optreden van de symptomen niet mogelijk is. Als u een 
eventuele acute aanval van malaria vermoedt (koorts, rillingen, 
eventueel hoofdpijn en pijn aan de ledematen), volgt u de 
onderstaande richtlijnen, tenzij uw arts u andere richtlijnen 
heeft gegeven : als u 45 kg of meer weegt, neemt u 3 tabletten 
Lariam in 1 keer. Als u binnen 24 uur onmogelijk professionele 
zorgen kan krijgen en als u het geneesmiddel goed hebt verdragen, 
neemt u nog 2 tabletten 6 tot 8 uur later. Als u meer dan 60 kg 
weegt, neemt u nog een tablet 6 tot 8 uur na de tweede dosis. Als 
u minder dan 45 kg weegt, zal uw arts u een lagere totale dosis 
voorschrijven. 
Wanneer u met een behandeling gestart bent voor een vermoede 
aanval van malaria, moet u zodra mogelijk een arts raadplegen, 
ook als u zich volledig genezen voelt.  
 
Wat u moet doen als u Lariam vergeet in te nemen 
Wanneer u een dosis vergeten bent, neem deze dan zo vlug 
mogelijk, en ga daarna verder zoals gewoonlijk. 
 
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met 
Lariam wordt gestopt 
Volg de bovenstaande instructies nauwgezet op. Behalve indien u 
bijwerkingen ondervindt, dient de behandeling met Lariam tot het 
einde gevolgd te worden teneinde de malaria op doeltreffende 
wijze te voorkomen of te behandelen. Raadpleeg uw arts indien u 
bijwerkingen ondervindt. 
 
Als u meer Lariam heeft ingenomen dan u zou mogen 
Als u te veel Lariam heeft ingenomen, dient u onmiddellijk 
contact op te nemen met uw arts, uw apotheker, de medische 
spoeddienst (tel. 112) of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245). 
 
Bij inname van te hoge doses (d.w.z. veel meer dan de aanbevolen 
doses) kan men een versterking van de effecten die worden vermeld 
in de rubriek "Mogelijke bijwerkingen" vaststellen. Het wordt 
afgeraden de patiënt te doen braken gezien het risico voor 
stuipen. Toediening van aktieve kool wordt aanbevolen (30 g/200 
ml water) in de volgende dosis : 
- volwassenen/adolescenten : 25 tot 100 g 
- kinderen van 1 tot 12 jaar : 25 tot 50 g 
- kinderen jonger dan 1 jaar : 1 g/kg. 
Een dringende hospitalisatie kan noodzakelijk zijn om de nodige 
maatregelen te treffen (maagspoeling, monitoring van de 
hartfunctie). Indien wordt geacht dat de ingenomen dosis het 
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leven in gevaar kan brengen, kan een maagspoeling aangewezen zijn 
binnen het uur na de inname. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Lariam bijwerkingen hebben. 
 
Wanneer u Lariam neemt, kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen 
: misselijkheid, braken, zachte stoelgang of diarree en maagpijn, 
duizeligheid of vertigo, evenwichtsverlies, hoofdpijn, 
slaperigheid en slaapstoornissen (slapeloosheid, abnormale 
dromen). Werden zelden gemeld : beven, coördinatiestoornissen, 
stuipen, opwinding, angst, depressie, stemmingsveranderingen, 
paniekaanvallen, geheugenverlies, verwardheid, hallucinaties, 
agressiviteit, bloedsomloopsstoornissen, pijn in de borstkas, 
hartkloppingen, onregelmatige pols, huidreacties (jeuk, uitslag), 
haarverlies, spierzwakte of –pijn, spierkrampen, gewrichtspijn, 
gezichtsstoornissen, oorsuizen, ademhalingsmoeilijkheden, 
vermoeidheid, onwelzijn, koorts, zweten, rillingen, 
spijsverteringsstoornissen, verlies van eetlust. 
Wanneer Lariam voor de behandeling van malaria wordt gebruikt, 
kunnen vaker bijwerkingen optreden dan bij de preventie. 
Aangezien veel van deze symptomen ook bij malaria kunnen 
voorkomen, is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen 
de bijwerkingen van Lariam en de symptomen van de ziekte zelf. 
Als u acute angst, stemmingsstoornissen (depressie), opwinding, 
stuipen of verwardheid voelt, zou u Lariam onmiddellijk moeten 
stopzetten en een arts raadplegen. 
 
Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden 
vermeld en die u ernstig acht, licht dan uw arts of apotheker in. 
 
 
5. HOE BEWAART U LARIAM 
 
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en beschermd tegen vocht bewaren. 
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen. 
 
Vervaldatum : Lariam niet meer gebruiken na de vervaldatum die 
vermeld staat op de verpakking na de letters EXP; de eerste twee 
cijfers duiden de maand aan, de laatste vier het jaar. De 
vervaldatum is de laatste dag van de aangegeven maand. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 13.06.2006. 
B. De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is : 23.01.2006. 
 
 
© juni 2006 - N.V. Roche S.A., Belgium 


