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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Zibrine Forte, harde capsules
Hypericum perforatum L.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- 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 tot 6 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met

uw arts. 

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Zibrine Forte harde capsules en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
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 ZIBRINE FORTE HARDE CAPSULES EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
INGENOMEN?

Dit  geneesmiddel  op  basis  van  planten  is  aangewezen  bij  de  behandeling  van  psychosomatische
klachten,  die zich voordoen als milde of matige vormen van neerslachtigheid,  nadat  elke ernstige
ziekte werd uitgesloten, bij volwassenen.

Wordt uw klacht na 4 tot 6 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.

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.
- Indien u jonger bent dan 18 jaar.
- Bij patiënten met ernstige depressieve aandoeningen.
- Indien u één van de volgende geneesmiddelen inneemt (zie ook rubriek ‘Neemt u nog andere

geneesmiddelen in?):
- geneesmiddelen gebruikt bij transplantatie: ciclosporine en tacrolimus 
- bepaalde geneesmiddelen gebruikt bij HIV infectie : amprenavir, indinavir, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir en andere protease inhibitoren,
- antikankergeneesmiddelen: irinotecan en imatinib mesylaat.
- geneesmiddelen tegen bloedstolling: warfarine en fenprocoumon.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Tijdens het  gebruik van Sint-Janskruid wordt  blootstelling aan UV-stralen afgeraden (intensief

en/of lang zonnebaden, zonnebank, fototherapie) wegens mogelijke overgevoeligheid van de huid
onder invloed van (zon)licht (fotosensibilisatie).

- Bij vrouwen die orale medicatie gebruiken om zwangerschap te voorkomen (de ‘pil’), kunnen er
ten gevolge van een interactie doorbraakbloedingen optreden; wegens een mogelijke verminderde
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bescherming  tegen  zwangerschap,  moeten  bijgevolg  bijkomende  contraceptieve  maatregelen
worden genomen.

- Regelmatige controle van de werking of van de bloedwaarden van sommige geneesmiddelen met
nauwe therapeutische marge (orale antistollingsmiddelen, digoxine, theofylline, antiepileptica,

- lithium) moet bij de inname, stopzetting of bij wijziging van de dosering van Zibrine Forte worden
geïntensiveerd (zie ook rubriek ‘neemt u nog andere geneesmiddelen in ?).

- Er wordt aanbevolen de behandeling met Zibrine Forte minimum 5 dagen voor een operatieve
ingreep stop te zetten (zie ook rubriek ‘neemt u nog andere geneesmiddelen in)?

- Combineer Zibrine Forte niet met andere geneesmiddelen zonder medisch advies.
- Bij plotse onderbreking van de behandeling kunnen de klachten terug optreden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Zibrine Forte 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.
Indien een interactie met Sint-Janskruid wordt vermoed, mogen patiënten uit voorzorg de behandeling
niet stopzetten zonder medisch advies. Een plotse stopzetting van de inname van Sint-Janskruid kan
leiden tot een versterkte werking van andere geneesmiddelen en mogelijks meer nevenwerkingen.

Geneesmiddelen die niet mogen worden ingenomen met Sint-Janskruid:
- geneesmiddelen  gebruikt  bij  transplantatie:  ciclosporine  en  tacrolimus  (kans  op  afstoting  bij

transpantatie)
- bepaalde geneesmiddelen gebruikt bij HIV infectie : amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir,

saquinavir en andere protease inhibitoren (kans op verminderde onderdrukking van het virus)
- antikankergeneesmiddelen: irinotecan en imatinib mesylaat (kans op verminderde werking).
- geneesmiddelen tegen bloedstolling: warfarine en fenprocoumon (kans op trombose).

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van Sint-Janskruid en de volgende geneesmiddelen,
omdat hun werking kan verminderd zijn: 
- de  volgende  geneesmiddelen  tegen  epilepsie  (met  uitzondering  van  gabapentine  en

vigabatrine):carbamazepine,  ethosuximide,  felbamate,  fosfenytoïne,  lamotrigine,  fenobarbital,
fenytoïne, primidone, tiagabine, topiramate, valproïnezuur, valpromide, 

- Cholesterolverlagend middelen: simvastatine en atorvastatine, (maar niet met pravastatine),
- omeprazol (een protonpompinhibitor),
- methadon (risico van ontwenningsverschijnselen),
- benzodiazepines (slaap-en kalmeringsmiddelen),
- tolbutamide (hypoglycemiërend middel voor de behandeling van diabetes).
- digoxine,
- theofylline,
- efavirenz en nevirapine (geneesmiddelen gebruikt bij HIV infectie),
- verapamil,
- fexofenadine,
- Finasteride. 

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van Sint-Janskruid en de volgende geneesmiddelen,
omdat hun werking kan verhoogd zijn, met meer kans op bijwerkingen: 
- geneesmiddelen gebruikt bij depressie, zoals tricyclische antidepressiva (amitryptiline), IMAO’s

(zoals moclobemide), SSRI’s (zoals citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline),
en andere (zoals duloxetine, venlafaxine, lithium),

- geneesmiddelen bij angst: buspirone.
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- geneesmiddelen gebruikt bij migraine: sumatriptan, naratriptan, rizatriptan en zolmitriptan.

Bij gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen om zwangerschap te voorkomen (de ‘pil’ of contraceptiva
genoemd) kunnen tussentijdse bloedingen optreden met risico op ongewenste zwangerschap. Vrouwen
mogen niet stoppen met contraceptiva en moeten bijkomende maatregelen nemen om niet zwanger te
worden.
 
5 dagen voor een operatie moet het gebruik van Zibrine Forte gestopt worden, omdat er een interactie
mogelijk is met lokale en algemene verdovingsmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing

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
Er zijn te weinig gegevens over het gebruik van Zibrine Forte tijdens de zwangerschap.
Bijgevolg is het aangeraden om dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Omdat er geen gegevens zijn over de opname van het geneesmiddel in de moedermelk, wordt het
gebruik van dit geneesmiddel afgeraden tijdens de borstvoedingsperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend heeft Zibrine Forte geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines
te bedienen.

Zibrine Forte bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar.

Neem  dit  geneesmiddel  altijd  in  precies  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 tweemaal per dag 1 capsule.

U dient het middel met voldoende vloeistof in te nemen. De inname moet zo mogelijk op een vast
tijdstip gebeuren, bijvoorbeeld één capsule ’s morgens en één capsule ‘s avonds.

Een aanpassing  van  de dosering  kan  zich  opdringen bij  patiënten  behandeld met  geneesmiddelen
opgenomen in rubriek : ‘Neemt u nog andere geneesmiddelen in?’.

Voor een optimaal effect duurt de behandeling minstens 4 tot 6 weken. Indien de symptomen na 4 tot 6
weken aanhouden, een arts raadplegen.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
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Wanneer u te veel van Zibrine Forte heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Overdosering kan ernstige fototoxische
reacties uitlokken (roodheid van de huid,  jeuk).  In dit  geval  dient  de behandeling,  naargelang het
advies van de behandelende geneesheer en de mate van overdosering, te worden beperkt of stopgezet
en moet blootstelling aan zonnestralen gedurende een periode van 2 weken worden vermeden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Raadpleeg altijd uw arts als u de inname van Zibrine Forte wilt 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.
De volgende bijwerkingen werden waargenomen, maar de frequentie kon niet worden bepaald:
Rusteloosheid, agitatie,  angst,  manie, hoofdpijn,  aandoening van de zenuwen van armen en benen
(perifere  neuropathie),  duizeligheid,  gastrointestinale  problemen,  branderig  gevoel  van  de  maag,
moeilijke  vertering,  pijn  in  de  bovenbuik  (dyspepsie),  misselijkheid,  diarree  of  constipatie,
vermoeidheid.

Bij gebruik van Sint-Janskruid kunnen, in het bijzonder bij patiënten met een lichte huid of bij intense
blootstelling aan zonnestralen, reacties van de huid van het type fotosensibilisatie optreden (roodheid,
erytheem, jeuk). In voorkomend geval dient blootstelling aan zonlicht te worden vermeden. Raadpleeg
uw huisarts en, naar gelang de omvang van het letsel, de behandeling beperken of stopzetten.
In  zeldzame gevallen  kunnen ook zuiver  allergische  huidreacties  optreden (huiduitslag,  netelroos,
jeuk).
Het optreden van een syndroom van Lyell werd gemeld tijdens het gebruik van Sint Janskruid.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw 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 :

België Luxemburg
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie
Website: www.fagg.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et 
des Médicaments 
Site internet: 
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-
medicament/index.html

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.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht en
vocht.
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Gebruik  dit  geneesmiddel  niet  meer  na  de  uiterste  houdbaarheidsdatum.  Die  is  te  vinden  op  de
verpakking na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

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 DEZE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De  werkzame  stof  in  dit  middel  is  Hypericum  perforatum  L.,  herba  (Sint-janskruid),  droog

ethanolisch  (60% m/m)  extract  (3,5-6:1);  425 mg,  bevat  aan  totaal  hypericine,  uitgedrukt  als
hypericine: 0,40 - 1,3 mg.

- De andere stoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaat dihydraat, colloïdaal siliciumdioxide,
lactose  monohydraat,  cellulosepoeder,  talk,  magnesiumstearaat,  gelatine,  gezuiverd  water,
natriumdodecylsulfaat,  titaandioxide (E171) en ijzeroxide geel  (E172),  ijzeroxide rood (E172),
chlorophyllin-koper complex (E141).

Hoe ziet Zibrine Forte eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zibrine Forte is een harde, rood/groene capsule. Er zijn verpakkingen met 10, 30, 60 en 100 capsules.
De capsules zijn verpakt in een blisterverpakking (PVC/PVDC-folie) met 10 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Afleveringswijze: vrije aflevering.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE309111

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

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
P&G Health Belgium BVBA/SPRL
Temselaan 100
1853 Strombeek-Bever

Fabrikant:
Merck KGaA & Co. Werk Spittal
Hösslgasse 20
9800 Spittal/Drau
Oostenrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2018
Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in 02/2019
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