Ciclosporine (Neoral®) bij colitis ulcerosa
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Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van ciclosporine. In deze folder krijgt u
informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van
bijwerkingen. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw
behandelend arts terecht.

Algemeen
Tot nu toe is de oorzaak van colitis ulcerosa onbekend. Elke behandeling met medicijnen bij deze
ziekte is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten
en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte kunnen voordoen. De ziekte geneest niet
definitief door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of stoppen met deze medicijnen
kunnen de klachten weer terugkomen.

Werking
Uw behandelend arts schrijft meestal ciclosporine voor wanneer andere medicijnen niet of
onvoldoende hebben geholpen. Ciclosporine hoort tot de groep van immunosuppressiva. Dit zijn
geneesmiddelen die de natuurlijke lichaamsafweer onderdrukken. Op deze wijze wordt de ontsteking
in de darm afgeremd. Ciclosporine kan in combinatie met andere medicijnen worden voorgeschreven.

Gebruiksaanwijzing
In het begin van de behandeling wordt ciclosporine via een infuus toegediend. De juiste hoeveelheid
ciclosporine wordt door de arts voor iedere patiënt individueel bepaald.
Als het ciclosporine-infuus goed aanslaat, wordt na een aantal dagen overgegaan op ciclosporine in
tabletvorm (Neoral®). Deze worden gedurende 3-6 maanden gecontinueerd. Over de verdere
behandeling volgt overleg met uw behandelend arts.
De voorgeschreven hoeveelheid is berekend op uw lichaamsgewicht en wordt verdeeld in twee
doseringen per dag. Een deel neemt u 's ochtends in en het andere deel 's avonds, voor de maaltijd.
De capsules hebben een karakteristieke geur. Zij moeten in zijn geheel doorgeslikt worden. U mag er
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dus niet op kauwen of ze fijn maken.
Bloedonderzoek is een hulpmiddel voor het bepalen van de juiste dosering; net voor dit
bloedonderzoek mag u geen Neoral® gebruiken (dalspiegel). Deze dosis kan na het bloedprikken, dus
wat later, ingenomen worden.

Bijwerkingen
Behalve het gewenste effect kan een geneesmiddel ook enige bijwerkingen (ongewenste reacties)
veroorzaken. Bijwerkingen treden niet bij iedereen op. Als deze wel optreden, moet u uw arts of
verpleegkundige waarschuwen.
Binnen 1 tot 2 weken na de toediening van Ciclosporine kunt u last krijgen van:
 Allergische reactie bij toediening als infuus.
 Branderig gevoel in de handen en voeten.
 Moeheid.
 Hoofdpijn.
 Tremor (trillen).
 Huiduitslag.
 Verminderde eetlust.
 Misselijkheid en soms braken.
Gebruikt u voor langere tijd ciclosporine dan hebt u een kleine kans op de volgende bijwerkingen:
 Toename van de lichaamsbeharing.
 Gewichtstoename.
 Zwelling van gezicht en/of borsten.
 Pijnlijke of uitblijvende menstruatie.
 Gezwollen of ontstoken tandvlees.
Bijwerkingen die de arts kan doen besluiten om de dosering te verlagen of te staken:
 Verhoogde bloeddruk en snelle hartslag.
 Nierfunctiestoornissen.
 Epileptische aanvallen.
 Infecties.
 Leverfunctiestoornissen.

Belangrijk








Om vroegtijdige signalen van lever- of nierbeschadiging op te sporen, controleert uw arts
regelmatig uw bloed en uw bloeddruk.
Houd u daarom goed aan de afspraken.
Let zelf op: keelpijn, verkoudheid, vies sputum, pijn bij plassen en koorts.
Waarschuw uw behandelend arts bij boven genoemde verschijnselen of bij andere lichamelijke
veranderingen tijdens de behandeling. Is uw behandelend arts door omstandigheden moeilijk
bereikbaar, waarschuw dan uw huisarts.
Bij ernstige bijwerkingen moet u, na overleg met de arts, tijdelijk stoppen met ciclosporine.
Extra goede mondverzorging is van groot belang.
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Aanvullende informatie
Effect op de voortplanting
Er zijn onvoldoende gegevens over de effecten van ciclosporine bij zwangerschap. Het middel passeert
de placenta en gaat over in de moedermelk. Gebruik van ciclosporine tijdens zwangerschap of
borstvoeding wordt ontraden.

Gebruik andere medicijnen
Bepaalde medicijnen kunnen, bij gelijktijdig gebruik, de werking van ciclosporine en/of sommige
bijwerkingen van het middel beïnvloeden.(bijvoorbeeld ketoconazol, fluconazol, itraconazol;
erythromycine, doxycycline, rifampicine; metoclopramide; allopurinol; amiodaron; diltiazem,
nicardipine; galzuurderivaten; fenytoine; Sint-janskruid). Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist
dat u met ciclosporine behandeld wordt.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u met uw vragen
terecht bij de verpleegkundigen op uw afdeling en uw behandelend arts
Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts of de nurse
practitioner tijdens uw controlebezoek aan de polikliniek.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Maag-,Darm-, Leverziekten:
Route 24 en 30

(013) 221 02 00
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