
GMP APOTHEEK MIERLO-HOUT 
Postbus 517 

5700 AM   HELMOND 
Telefoonnummer: 0492 – 509750 

www.mierlohout.nl 
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Kava-Kava 30%, 250 mg capsules 
 

Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Kava-Kava 30%, 250 mg capsules beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 

Samenstelling 
Eén capsule Kava-Kava 30%, 250 mg bevat 250 mg kava kava (Piper methysticum) extract, gestandaardiseerd op minstens 
30 % (75 mg) kavalactonen (kavapyronen). 
 

Toepassing 
Kava-Kava 30%, 250 mg capsules worden voorgeschreven bij angststoornissen. 
Kava kava is een kruid van de peperfamilie, dat gevonden wordt op de eilanden in de Stille Oceaan. Het werkt kalmerend en 
angst remmend zonder sterk het reactievermogen te verminderen. 
 

Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
De normale dosering is 1 tot 2 maal daags 1 capsule. De maximale dosering is voor korte tijd 3 maal daags 1 capsule. 
Gebruik Kava-Kava 30%, 250 mg niet langer dan 3 maanden achter elkaar. Stop dan 2 weken met het gebruik voor u verder 
gaat. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
Uw arts zal regelmatig (bijvoorbeeld elke week) uw leverfunctie controleren. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 

Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. Leverfunctiestoornissen, combinatie met andere 
geneesmiddelen die leverschade kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld paracetamol, amiodaron, carbamazepine, isoniazide, 
methotrexaat, methyldopa, fluconazol, itraconazol, erythromycine, fenytoïne, pravastatine, simvastatine en 
dehydroepiandrosteron (DHEA, prasteron)) en alcohol: dodelijk leverfalen is gemeld. Benzodiazepineagonisten worden ook 
afgebroken via de lever. 
Wees voorzichtig bij de ziekte van Parkinson of bij depressies, dit kan verergeren. Ook rond operaties, stop 2 weken voor u 
geopereerd wordt. 
 

Interacties 
Combineer Kava-Kava 30%, 250 mg niet met andere versuffende geneesmiddelen, zoals benzodiazepineagonisten, 
barbituraten en antihistaminica, en alcohol. De versuffende werking kan sterk toenemen. 
Kava kava extract kan het effect van vitamine K-antagonisten (acenocoumarol, fenprocoumon) versterken. Waarschuw de 
trombosedienst als u start of stopt met Kava-Kava 30%, 250 mg of het gebruik er van wijzigt. 
Kava-Kava 30%, 250 mg kan de werking van levodopa verminderen. Laat uw arts de werking van levodopa controleren. 
De werking van onder andere de volgende geneesmiddelen kan toenemen, laat uw arts de effectiviteit controleren : 
zidovudine, CYP1A2-substraten (clozapine, fluvoxamine, haloperidol, imipramine, olanzapine, pentazocine, propranolol, 
theofylline, zolmitriptan, etc.), CYP2C19-substraten (amitriptyline, clomipramine, cyclofosfamide, diazepam, lansoprazol, 
omeprazol, fenytoïne, fenobarbital, progesteron, etc.), CYP2C9-substraten (celecoxib, diclofenac, fluvastatine, glipizide, 
ibuprofen, irbesartan, losartan, piroxicam, tamoxifen, tolbutamide, etc.), CYP2E1-substraten (paracetamol, alcohol, 
enfluraan, halothaan, isofluraan, etc.), CYP3A4-substraten (ketoconazol, itraconazol, fexofenadine, etc.), P-Gp-substraten 
(etoposide, paclitaxel, vinblastine, vincristine, amprenavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, cimetidine, ranitidine, diltiazem, 
verapamil, corticosteroïden, erythromycine, cisapride, ciclosporine, loperamide, kinidine, etc.) en CYP2D6-substraten 
(codeïne, desipramine, donezepil, fentanyl, flecaïnide, fluoxetine, methadon, metoprolol, ondansteron, tramadol, trazodon, 
etc.). 
 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft. 
 

Bijwerkingen 
Raadpleeg bij onverklaarbare vermoeidheid, donkere urine of geelzucht onmiddellijk uw arts. Deze symptomen kunnen 
duiden op leverafwijkingen. 
Verder zijn ook gemeld: huidreacties, duizeligheid, slaperigheid, vergrote pupillen en verminderde accommodatie, 
maag/darmproblemen, hoofdpijn, bewegingsstoornissen, evenwichtsstoornissen, verminderd lichaamsgewicht, 
lymfocytopenie en trombocytopenie. 
Uw reactievermogen zou bij de aanbevolen dosering niet moeten afnemen. Wees toch voorzichtig bij het autorijden en het 
bedienen van machines. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw apotheker of 
behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere 
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


