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Berivine 50 mg omhulde tabletten 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

 

 

 

 

(Riboflavine)  
 

 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Berivine zorgvuldig 

innemen om een goed resultaat te bereiken. 

• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

• Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 15 dagen. 

• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

 

In deze bijsluiter: 
1. Wat is Berivine 50 mg omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u Berivine 50 mg omhulde tabletten inneemt 

3. Hoe wordt Berivine 50 mg omhulde tabletten ingenomen 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Berivine 50 mg omhulde tabletten 

6. Aanvullende informatie 

 
 

1. WAT IS BERIVINE 50 MG OMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET 

GEBRUIKT? 

 

Berivine is een geneesmiddel dat vitamine B2 (= riboflavine) bevat. 

 

Het wordt gebruikt bij gebrek aan vitamine B2. Dit kan zicht uiten als droge en gebarsten lippen, scheurbek, 

ontsteking van het oogbindvlies, tongontsteking, mondontsteking, troebele ooglens; bloedvaatjes van het 

oogbindvlies die indringen in het hoornvlies. 

 

 In de eerste plaats moet men evenwichtig en gezond eten om vitaminetekorten te voorkomen. 
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2. 

Neem Berivine niet in 

WAT U MOET WETEN VOORDAT U BERIVINE 50 MG OMHULDE TABLETTEN 

INNEEMT? 
 

 

• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor vitamine B2 of voor één van de andere bestanddelen van 

Berivine; 

• Indien u bepaalde suikers niet verdraagt (zie «Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van 

Berivine»). 

 

Wees extra voorzichtig met Berivine 

 

• Omdat uw urine sterk geel gekleurd kan zijn. Dat is normaal. 

 

Inname met andere geneesmiddelen 
 

Er zijn geen wisselwerkingen gekend tussen Berivine en andere geneesmiddelen. 

 

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt 

ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

 

Inname van Berivine met voedsel en drank 

 

Berivine mag samen met voedsel en drank ingenomen worden. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 
 

Tenzij uw arts het u anders zegt, mag u Berivine niet innemen als u zwanger bent of borstvoeding geeft 

omdat het effect van grote hoeveelheden vitamine B2 tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding 

onvoldoende onderzocht werd. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
 

Berivine heeft doorgaans geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Berivine  
 

Raadpleeg uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen indien u bepaalde suikers niet verdraagt omdat 

dit geneesmiddel sacharose, lactose en glucose bevat. 

 

 

3. HOE WORDT BERIVINE 50 MG OMHULDE TABLETTEN INGENOMEN? 

 

Volg bij het innemen van Berivine nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 

apotheker. 

 

Dagelijkse behoeften aan vitamine B2: 

De behoeften aan vitamine B2 hangen af van uw voeding. Normaal volstaat voor volwassenen een inname 

van 1,3 tot 1,8 mg riboflavine (vitamine B2) per dag. 
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Dagelijks aanbevolen dosis:  

- kinderen: van 0,8 tot 1,5 mg/d naargelang de leeftijd; 

 - volwassen man: 1,7 mg/d; 

 - volwassen vrouw: 1,3 mg/d; 

 - zwangere vrouw: 1,6 mg/d; 

 - vrouw die borstvoeding geeft: 1,8 mg/d. 

 

Hoeveel Berivine moet u innemen:  

U moet één tablet Berivine innemen eenmaal tot driemaal per dag, gedurende 1 à 2 weken. 

 

Wat u moet doen als u meer van Berivine heeft ingenomen dan u zou mogen 

 

Wanneer u te veel van Berivine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker 

of het Antigifcentrum (070/245.245). 

 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Berivine in te nemen 

 

Wijze van gebruik: 

De tabletten inslikken zonder er op te kauwen, met wat water (1/4 glas), bij voorkeur tijdens de maaltijd. 

 

Zet de behandeling zo spoedig mogelijk voort zonder echter de in te nemen hoeveelheid of het aantal 

innamen te wijzigen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Als u stopt met het innemen van Berivine 

 
Er is geen bijzonder effect te vrezen. 

 

 

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 

 

 

4. 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

MOGELIJKE BIJWERKINGEN? 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan Berivine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 

bijwerkingen krijgt. 

 

U kan last hebben van de volgende bijwerkingen: 

Maagdarmstelselaandoeningen: zeer zelden misselijkheid. 

Nier- en urinewegaandoeningen: gele verkleuring van de urine ten gevolge van de uitscheiding van 

riboflavine. Dat is normaal. 

 

 

 

5. HOE BEWAART U BERIVINE 50 MG OMHULDE TABLETTEN? 
 

Bewaren beneden 25°C. 

 

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/berivine-40-dragees/


Bijsluiter 

  4/4 

 

Vervaldatum: 
Gebruik Berivine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "EXP". De 

vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand (bijvoorbeeld: EXP 03/2015 betekent dat het 

geneesmiddel niet meer mag ingenomen worden na 31 maart 2015). 

 

 

6. 

• Het werkzaam bestanddeel is riboflavine (= vitamine B2). Eén omhulde tablet bevat 50 mg riboflavine. 

AANVULLENDE INFORMATIE 
 

Wat bevat Berivine? 

 

• De andere bestanddelen zijn 

 Kern van de tablet: lactose, maïszetmeel, magnesiumstearaat. 

 Omhulling:  cellacefaat, diëthylftalaat, talk, natriumcarmellose 4000 cps, sacharose, 

maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide, titaniumdioxide (E 171), 

watervrije glucose, was. 

 

Hoe ziet Berivine er uit en wat is de inhoud van de verpakking? 

 

Berivine ziet er uit als ronde, witte, omhulde tabletten. Ze bevatten 50 mg riboflavine (= vitamine B2) per 

tablet. 

 

Het is beschikbaar in dozen met 20 en 40 omhulde tabletten in een blisterverpakking. 

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 

 

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

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: THERABEL LA MEUSE N.V. 

     Egide Van Ophemstraat 108 

     1180 Brussel 

     België 

 

Fabrikant: LABORATORIA THISSEN N.V. 

  Rue de la Papyrée 2-6 

  1420 Eigenbrakel 

  België 

 

Registratienummer :  188 S 752 F 3. 

 

 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 24.05.2007 

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 22.10.2007 
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