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Pegaptanib-injectie
uitgesproken als (peg ap' ta nib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pegaptanib-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van natte leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD; een aanhoudende 

oogziekte die het vermogen om recht vooruit te zien vermindert en het moeilijker kan maken om te lezen, autorijden of andere dagelijkse 

activiteiten uit te voeren). Pegaptanib-injectie zit in een klasse van medicijnen die vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) -antagonisten 

worden genoemd. Het werkt door abnormale groei van bloedvaten en lekkage in het oog (de ogen) te stoppen die verlies van 

gezichtsvermogen kunnen veroorzaken bij mensen met natte LMD.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Pegaptanib-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die door een arts in het oog moet worden geïnjecteerd. Het wordt meestal eens in 

de 6 weken in het kantoor van een arts gegeven.

Voordat u een pegaptanib-injectie krijgt, zal uw arts uw oog reinigen om infectie te voorkomen en uw oog verdoven 
om ongemak tijdens de injectie te verminderen. U kunt druk in uw oog voelen wanneer de medicatie wordt 
geïnjecteerd. Na uw injectie zal uw arts uw ogen moeten onderzoeken voordat u de praktijk verlaat.

Pegaptanib controleert natte LMD, maar geneest het niet. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten houden om te zien hoe 

goed pegaptanib voor u werkt. Overleg met uw arts hoe lang u door moet gaan met de behandeling met pegaptanib.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u pegaptanib-injectie krijgt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor pegaptanib of voor andere medicijnen.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen.

vertel het uw arts als u een infectie in of rond het oog heeft. Uw arts kan u vertellen dat u geen 
pegaptanib-injectie mag krijgen.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607057.html 1/3

TITLE - PEGAPTANIB / MACUGEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-pegaptanib-macugen-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607057.html


14/4/22, 15:58 Pegaptanib-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

vertel het uw arts als u diabetes, hoge bloeddruk, een hartaanval of een beroerte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u pegaptanib-injectie gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

praat met uw arts over het testen van uw gezichtsvermogen tijdens uw behandeling. Controleer uw gezichtsvermogen in beide ogen 

zoals voorgeschreven door uw arts en bel uw arts als er veranderingen in uw gezichtsvermogen zijn.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een afspraak mist om pegaptanib te krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Pegaptanib-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

oogafscheiding

oog ongemak

diarree

misselijkheid

duizeligheid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts. Als u uw arts niet kunt bereiken, bel dan een andere oogarts of 
schakel direct medische hulp in:

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

heesheid

roodheid of pijn in de ogen

gevoeligheid voor licht

verandering of afname van het gezichtsvermogen

wazig zien

drijvers in het oog

lichtflitsen zien
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zwelling van het ooglid

Pegaptanib-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts. Uw arts zal uw ogen moeten onderzoeken om te zien of u ernstige 
bijwerkingen krijgt binnen 2 tot 7 dagen nadat u elke pegaptanib-injectie heeft gekregen.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.
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