
BIJSLUITER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

MILLEPERTUIS SINT-JANSKRUID PIERRE FABRE MÉDICAMENT, capsules, hard
Droog sint-janskruidextract

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 4 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament, capsules, hard en waarvoor wordt dit 
middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS MILLEPERTUIS SINT-JANSKRUID PIERRE FABRE MÉDICAMENT, CAPSULES, HARD 
EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament is een geneesmiddel afkomstig van een plant : 
het sint-janskruid.

Te gebruiken bij de behandeling van psychosomatische klachten, die zich voordoen als milde of 
matige vormen van neerslachtigheid, nadat elke ernstige ziekte uitgesloten werd.

Dit geneesmiddel is bestemd voor volwassenen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE 
ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 

6.
 U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen:

- een geneesmiddel om aids te behandelen (indinavir, amprenavir, andere proteaseremmers),
- een  geneesmiddel  dat  gebruikt  wordt  om  de  immunologische  afweer  te  verminderen

(ciclosporine, tacrolimus),
- een geneesmiddel om bepaalde soorten kanker te behandelen (irinotecan),
- een geneesmiddel om  het bloed te verdunnen (warfarine),

Zie de rubriek "Neemt u nog andere geneesmiddelen in?"

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Vermijd intense en langdurige blootstelling aan uv tijdens de behandeling want dit kan een overdreven
reactie van de huid veroorzaken (fotosensibilisatie).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aangeraden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat er 
onvoldoende gegevens voorhanden zijn.
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Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
U mag Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament niet samen innemen met de 
geneesmiddelen die opgesomd staan in de rubriek "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?".

U moet gelijktijdige inname van Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament met de 
onderstaande middelen vermijden: 
 een geneesmiddel om astma te behandelen (theofylline),
 een geneesmiddel om het bloed te verdunnen (fenprocoumon),
 andere geneesmiddelen om depressie te behandelen (antidepressiva), 
 een geneesmiddel om migraine te behandelen (triptaan),
 een geneesmiddel om een verhoogd lipidengehalte (cholesterol en triglyceriden) in het bloed te

behandelen en om hart- en vaatziekten te voorkomen (simvastatine),
 een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van hartproblemen (digoxine),
 een  geneesmiddel  dat  gebruikt  wordt  voor  de  behandeling  van  een  allergische  reactie

(fexofenadine),
 een geneesmiddel om een toename van het volume van de prostaat te behandelen (finasteride),
 een geneesmiddel om  drugsverslaving te bestrijden (methadon),
 een geneesmiddel om angst te behandelen (benzodiazepinen, buspiron),
 een anestheticum (een middel dat vóór een operatie wordt gebruikt)
 een geneesmiddel om stuipen of epilepsie te behandelen (carbamazepine, fenobarbital, 

fenytoïne),

omdat het therapeutisch effect van deze geneesmiddelen verminderd kan zijn bij gelijktijdig gebruik 
met Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament.

Als u een oraal anticonceptiemiddel gebruikt, kunnen er bloedingen optreden. In dat geval moet 
tijdelijk een bijkomende contraceptieve methode worden gebruikt (bijvoorbeeld: condoom, 
zaaddodende middelen…).

Als u een van deze geneesmiddelen inneemt, raadpleeg dan uw arts vooraleer u start met de inname 
Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament  en ook wanneer u uw behandeling stopt.
Neemt u naast Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament  nog andere geneesmiddelen in, 
of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Tot op heden werd bij inname van dit geneesmiddel geen enkele bijwerking gemeld.
Echter, als voorzorgsmaatregel is het raadzaam dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de 
zwangerschap.

Borstvoeding
Wegens het gebrek aan gegevens over het overgaan van dit geneesmiddel in de moedermelk, moet 
het gebruik ervan vermeden worden tijdens de borstvoeding.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Dosering
 Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 

apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.

 De gebruikelijke dosering is 1 harde capsule 2 maal per dag, voor de maaltijden, als volgt: 1 harde
capsule ’s morgens en 1 ’s middags.

Wijze van toediening
 Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik. Slik de harde capsule in met een glas water.
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Duur van de behandeling
 De duur van de behandeling bedraagt minstens 4 weken.
 De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 4 weken zonder medisch advies. Indien na 

deze periode geen verbetering optreedt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
 Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
 Vermijd blootstelling aan zonnestralen gedurende tenminste 2 weken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
U neemt het zo snel mogelijk in maar houdt rekening met de tussentijden (ochtend-middag).
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
 Als u Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament gelijktijdig inneemt met 

geneesmiddelen vermeld onder de rubriek “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”, mag u de 
behandeling niet van het ene op het andere moment stopzetten omdat dit de doeltreffendheid van 
deze geneesmiddelen kan verhogen of verlagen.

 Raadpleeg bijgevolg uw arts of apotheker als u deze behandeling wil stopzetten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.

 Bijwerkingen op de hersenen en de zenuwen:   vermoeidheid of opgewondenheid
 Bijwerkingen op maag en darmen  : stoornissen van het maag-darmstelsel
 Bijwerkingen op de huid   :

- Een overdreven reactie van de huid na blootstelling aan de zon (fotosensibilisatie) is mogelijk 
bij gebruik van doses die veel hoger zijn dan de aanbevolen dosis.

- Zelden allergische huidreacties zoals roodheid, jeuk, netelroos (gevoel dat lijkt op een 
brandnetelsteek). 

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het nationale meldsysteem: 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 
na “niet te gebruiken na” of “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is 
de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking beneden 25°C en ter bescherming tegen vocht en licht. 
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Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 De werkzame stof in dit middel is : droog sint-janskruidextract (300 mg per harde capsule, 

wat overeenkomt met 1,5 – 2,1 g van de plant Hypericum perforatum L.).
 De andere stoffen in dit middel zijn : natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat en 

anhydrisch colloïdaal silicium.

Hoe ziet Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament eruit en hoeveel zit er in een 
verpakking?
Dit geneesmiddel is een harde capsule.
Elke doos bevat 30, 60 of 90 harde capsules in blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Pierre Fabre Médicament
45, place Abel Gance
92100 Boulogne – Frankrijk

Fabrikant
Pierre Fabre Médicament Production
Le Payrat
46000 Cahors - Frankrijk

Desgewenst kan u ook contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen.
PIERRE FABRE SANTE BENELUX
Henri-Joseph Genessestraat 1,
B-1070 Brussel
Tel : 02/240.70.10

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2014.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2014
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