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Peginterferon Alfa-2b (PEG-Intron)
uitgesproken als (peg in ter feer' op)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Peginterferon-alfa-2b kan de volgende aandoeningen veroorzaken of verergeren die ernstig kunnen zijn of de dood 

kunnen veroorzaken: infecties; geestesziekte waaronder depressie, stemmings- en gedragsproblemen, of gedachten 

om uzelf of anderen pijn te doen of te doden; weer straatdrugs gaan gebruiken als u ze in het verleden heeft 

gebruikt; ischemische aandoeningen (aandoeningen waarbij er een slechte bloedtoevoer naar een deel van het 

lichaam is) zoals angina (pijn op de borst), een hartaanval of colitis (ontsteking van de darmen); en auto-

immuunziekten (aandoeningen waarbij het immuunsysteem een   of meer delen van het lichaam aanvalt) die het 

bloed, de gewrichten, de nieren, de lever, de longen, de spieren, de huid of de schildklier kunnen aantasten. Vertel 

het uw arts als u een infectie heeft; of als u een auto-immuunziekte heeft of ooit heeft gehad; atherosclerose 

(vernauwing van de bloedvaten door vetafzettingen); kanker; pijn op de borst; colitis; suikerziekte; hartaanval; hoge 

bloeddruk; hoge cholesterol; HIV (humaan immunodeficiëntievirus) of AIDS (acquired immunodeficiency syndrome); 

onregelmatige hartslag; geestesziekte waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; 

leverziekte anders dan hepatitis C; of hart-, nier-, long- of schildklierziekte. Vertel het uw arts ook als u veel alcohol 

drinkt of ooit heeft gedronken, of als u straatdrugs gebruikt of ooit heeft gebruikt of te veel voorgeschreven 

medicijnen heeft gebruikt. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts: bloederige diarree of stoelgang; maagpijn, gevoeligheid of zwelling; pijn op de borst; onregelmatige hartslag; 

veranderingen in uw stemming of gedrag; depressie; prikkelbaarheid; ongerustheid; gedachten om jezelf te doden of 

pijn te doen; hallucineren (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan); waanzinnige of abnormaal opgewonden 

stemming; verlies van contact met de realiteit; agressief gedrag; moeite met ademhalen; koorts, koude rillingen, 

hoesten, keelpijn of andere tekenen van infectie; ongewone bloedingen of blauwe plekken; donkergekleurde urine; 

lichtgekleurde stoelgang; extreme vermoeidheid; geel worden van de huid of ogen; ernstige spier- of gewrichtspijn; 

of verergering van een auto-immuunziekte.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op peginterferon-alfa-2b te controleren.

Uw arts en apotheker zullen u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer 

u begint met de behandeling met peginterferon-alfa-2b en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de 

informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de 

website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids 

te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van peginterferon-alfa-2b.

Gebruik met ribavirine (Copegus, Rebetol):

U mag peginterferon alfa-2b innemen met een ander medicijn genaamd ribavirine (Copegus, Rebetol). Ribavirine kan 

ervoor zorgen dat peginterferon alfa-2b beter werkt om uw aandoening te behandelen, maar het kan ook ernstige 

bijwerkingen veroorzaken. De rest van deze rubriek presenteert de risico's van het gebruik van ribavirine. Als u 

ribavirine gebruikt, moet u deze informatie zorgvuldig lezen. Uw arts en apotheker zullen u het 

patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met ribavirine 

en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als 

u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (http://www.fda.gov/

Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) of de website van de 

fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

Ribavirine kan bloedarmoede veroorzaken (aandoening waarbij het aantal rode bloedcellen afneemt). Vertel het uw 

arts als u ooit een hartaanval heeft gehad en als u hoge bloeddruk heeft of ooit heeft gehad, ademhalingsproblemen, 

een aandoening die uw bloed beïnvloedt, zoals sikkelcelanemie (erfelijke aandoening waarbij de rode bloedcellen 

abnormaal gevormd en kan geen zuurstof naar alle delen van het lichaam brengen) of thalassemie (mediterrane 

bloedarmoede; een aandoening waarbij de rode bloedcellen niet genoeg van de stof bevatten die nodig is om 

zuurstof te vervoeren), of hartaandoeningen. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 

contact op met uw arts: overmatige vermoeidheid, bleke huid, hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, snelle hartslag, 

zwakte, kortademigheid of pijn op de borst.

Voor vrouwelijke patiënten die ribavirine gebruiken:

Gebruik ribavirine niet als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag pas met ribavirine beginnen 

als uit een zwangerschapstest is gebleken dat u niet zwanger bent. U moet twee vormen van anticonceptie gebruiken 

en elke maand tijdens uw behandeling en gedurende 6 maanden daarna op zwangerschap worden getest. Bel 

onmiddellijk uw arts als u in deze periode zwanger wordt. Ribavirine kan de foetus schaden of overlijden.

Voor mannelijke patiënten die ribavirine gebruiken:

Gebruik ribavirine niet als uw partner zwanger is of van plan is zwanger te worden. Als u een partner heeft die 

zwanger kan worden, mag u pas met ribavirine beginnen als uit een zwangerschapstest blijkt dat ze niet zwanger is. 

U moet tijdens uw behandeling en gedurende 6 maanden daarna twee vormen van anticonceptie gebruiken, 

waaronder een condoom met zaaddodend middel. Gedurende deze periode moet uw partner elke maand op 

zwangerschap worden getest. Bel onmiddellijk uw arts als uw partner zwanger wordt. Ribavirine kan de foetus 

schaden of overlijden.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?
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Peginterferon-alfa-2b wordt alleen of in combinatie met ribavirine (een geneesmiddel) gebruikt voor de 
behandeling van chronische (langdurige) hepatitis C-infectie (zwelling van de lever veroorzaakt door een virus) 
bij mensen die tekenen van leverbeschadiging vertonen en die niet zijn behandeld met interferon alfa (medicijn 
vergelijkbaar met peginterferon alfa-2b) in het verleden. Peginterferon-alfa-2b zit in een klasse van 
geneesmiddelen die interferonen worden genoemd. Peginterferon alfa-2b is een combinatie van interferon en 
polyethyleenglycol, waardoor het interferon langer actief blijft in uw lichaam. Peginterferon alfa-2b werkt door 
de hoeveelheid hepatitis C-virus (HCV) in het lichaam te verminderen. Peginterferon-alfa-2b geneest hepatitis C 
mogelijk niet of voorkomt dat u complicaties van hepatitis C ontwikkelt, zoals cirrose (littekenvorming) van de 
lever, leverfalen of leverkanker.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Peginterferon-alfa-2b wordt geleverd als poeder in een injectieflacon en in een injectiepen voor een enkele dosis om te 

mengen met vloeistof en subcutaan te injecteren (in de vetlaag net onder de huid). Het wordt gewoonlijk eenmaal per week 

op dezelfde dag van de week, op of rond hetzelfde tijdstip van de dag geïnjecteerd. Volg de aanwijzingen op uw 

receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik 

peginterferon alfa-2b precies zoals aangegeven. Gebruik niet meer of minder van dit medicijn of gebruik het vaker of voor 

een langere periode dan uw arts heeft voorgeschreven.

Peginterferon-alfa-2b reguleert hepatitis C, maar geneest deze mogelijk niet. Blijf peginterferon-alfa-2b gebruiken, ook als u zich 

goed voelt. Stop niet met het gebruik van peginterferon-alfa-2b zonder met uw arts te overleggen.

Gebruik alleen het merk en type interferon dat uw arts heeft voorgeschreven. Gebruik geen interferon van een 

ander merk en schakel niet tussen peginterferon-alfa-2b in injectieflacons en injectiepennen zonder overleg met uw 

arts. Als u overstapt op een ander merk of type interferon, moet uw dosis mogelijk worden aangepast.

U kunt peginterferon-alfa-2b zelf injecteren of u kunt een vriend of familielid de injecties laten toedienen. Lees voordat 

u peginterferon-alfa-2b voor het eerst gebruikt de schriftelijke instructies die daarbij horen. Vraag uw arts of apotheker 

om u of de persoon die het medicijn gaat injecteren, te laten zien hoe u het moet injecteren. Als iemand anders de 

medicatie voor u gaat injecteren, zorg er dan voor dat hij of zij weet hoe hij of zij onbedoelde naaldprikken kan 

vermijden om de verspreiding van HCV te voorkomen.

U kunt peginterferon-alfa-2b overal aan de buitenkant van uw bovenarmen, uw dijen of uw buik injecteren, behalve 
uw navel (navel) en taille. Injecteer niet in uw maag als u erg dun bent. Gebruik voor elke injectie een andere plek. 
Injecteer peginterferon-alfa-2b niet in een gebied waar de huid pijnlijk, rood, gekneusd, met littekens bedekt, 
geïrriteerd of geïnfecteerd is; heeft striae of knobbels; of op enigerlei wijze abnormaal is.

Gebruik of deel nooit spuiten, naalden, injectiepennen of injectieflacons met medicatie. Gooi gebruikte 
naalden, spuiten en injectiepennen weg in een prikbestendige container. Overleg met uw arts of apotheker 
hoe u de prikbestendige container weggooit.

Volg deze stappen om de peginterferon-alfa-2b-injectiepen te gebruiken:

1. Haal de doos met de injectiepen uit de koelkast en laat deze op kamertemperatuur komen. 
Controleer de houdbaarheidsdatum op de doos en gebruik de doos niet als de houdbaarheidsdatum 
is verstreken. Controleer of de doos de volgende benodigdheden bevat: injectiepen, wegwerpnaald 
en alcoholdoekjes. Mogelijk heeft u ook een zelfklevend verband en een stuk steriel gaas nodig om 
na uw injectie te gebruiken.
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2. Kijk in het venster van de injectiepen en zorg ervoor dat de patroonhouderkamer een witte tot gebroken 
witte tablet bevat, geheel of in stukjes, of een poeder.

3. Was uw handen grondig met water en zeep, spoel ze af en droog ze met een handdoek. Het is belangrijk om uw 
werkgebied, uw handen en de injectieplaats schoon te houden om infectie te voorkomen.

4. Houd de injectiepen rechtop (dosisknop ingedrukt). U kunt de onderkant van de doos gebruiken als doseerbakje om 
de pen op zijn plaats te houden. Druk de twee helften van de pen stevig tegen elkaar totdat u een klik hoort.

5. Wacht enkele seconden totdat het poeder volledig is opgelost.

6. Draai de injectiepen twee keer voorzichtig ondersteboven om de oplossing te mengen. Schud de injectiepen niet.

7. Draai de injectiepen met de goede kant naar boven en kijk door het venster om te zien of de gemengde oplossing volledig is 

opgelost. Als er nog schuim is, wacht dan tot het bezinkt. Het is normaal om enkele kleine belletjes aan de bovenkant van de 

oplossing te zien. Als de oplossing niet helder is of als u deeltjes ziet, gebruik deze dan niet en neem contact op met uw arts of 

apotheker.

8. Plaats de injectiepen in het doseerbakje, met de doseerknop aan de onderkant. Veeg de rubberen afdekking van 
de injectiepen af   met een alcoholdoekje.

9. Verwijder het beschermende papieren lipje van de injectienaald. Houd de injectiepen rechtop in het 
doseerbakje en duw de injectienaald voorzichtig recht op de injectiepen. Schroef de naald stevig op zijn 
plaats. Mogelijk ziet u gedurende enkele seconden wat vloeistof onder de dop vandaan druppelen. Wacht 
tot dit stopt voordat u naar de volgende stap gaat.

10. Haal de injectiepen uit het doseerbakje. Houd de pen stevig vast en trek de doseerknop zo ver mogelijk 
naar buiten, totdat u de donkere banden (lijnen) onder de doseerknop ziet. Pas op dat u de doseerknop 
pas indrukt als u klaar bent om de medicatie te injecteren.

11. Draai aan de doseerknop totdat het nummer dat overeenkomt met uw voorgeschreven dosis op één lijn staat met het 
doseerlipje. Als u niet zeker weet welk getal overeenkomt met uw dosis, stop dan en neem contact op met uw arts of 
apotheker voordat u medicatie injecteert.

12. Kies uw injectieplaats en reinig de huid in het gebied met een alcoholdoekje. Wacht tot het gebied droog is.

13. Verwijder de buitenste dop van de injectiepennaald. Er kan vloeistof rond de binnenste naalddop zitten. Dit is 
normaal. Zodra de huid op de injectieplaats droog is, trekt u de binnenste naalddop eraf. Zorg ervoor dat u 
de naald nergens mee aanraakt.

14. Houd de injectiepen vast met uw vingers rond de penbehuizing en uw duim op de doseerknop.

15. Knijp met uw andere hand de huid samen in het gebied dat u voor de injectie hebt schoongemaakt. Steek de 
naald in de beknelde huid onder een hoek van 45 tot 90 graden.

16. Injecteer het medicijn door de doseerknop langzaam en stevig in te drukken totdat u niet verder kunt 
duwen. Houd uw duim nog 5 seconden ingedrukt op de doseerknop om er zeker van te zijn dat u de 
volledige dosis krijgt.

17. Trek de naald van de injectiepen uit uw huid onder dezelfde hoek als waarin u hem in uw huid steekt.

18. Druk de injectieplaats voorzichtig enkele seconden aan met een klein verband of steriel gaasje, maar 
masseer of wrijf de injectieplaats niet.

19. Als er sprake is van een bloeding, bedek de injectieplaats dan met een zelfklevend verband.

20. Gooi de injectiepen weg met de naald er nog aan in een prikbestendige container. Plaats de naald 
niet opnieuw.
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21. Controleer twee uur na de injectie de injectieplaats op roodheid, zwelling of gevoeligheid. Als u een huidreactie krijgt en 
deze verdwijnt niet binnen een paar dagen of wordt erger, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Volg deze stappen om peginterferon-alfa-2b in injectieflacons te gebruiken:

1. Was uw handen grondig met water en zeep, spoel ze af en droog ze met een handdoek.

2. Controleer de vervaldatum die op de doos van peginterferon-alfa-2b staat en gebruik de doos niet als de vervaldatum is 
verstreken. Haal de volgende benodigdheden uit de doos en plaats ze op een schone werkplek: een injectieflacon met 
peginterferon-alfa-2b, een injectieflacon met steriel water voor injectie (verdunningsmiddel), twee injectiespuiten met 
daaraan bevestigde naalden en alcoholdoekjes.

3. Verwijder de beschermende verpakking van een van de spuiten.

4. Draai de beschermdopjes van de bovenkant van de injectieflacon met peginterferon-alfa-2b en de injectieflacon met verdunningsmiddel. Reinig de 

rubberen stoppen op de bovenkant van beide injectieflacons met een alcoholdoekje.

5. Verwijder de beschermdop van de naald en vul de spuit met lucht door de zuiger terug te trekken tot de 0,7 ml-
markering op de cilinder.

6. Houd de injectieflacon met steriel water rechtop zonder de gereinigde bovenkant met uw handen aan te raken.

7. Steek de naald van de spuit door de rubberen stop en druk op de zuiger om de lucht uit de spuit in de 
injectieflacon te injecteren.

8. Draai de injectieflacon ondersteboven met de spuit er nog aan en zorg ervoor dat de punt van de naald zich in de vloeistof 
bevindt. Zuig 0,7 ml steriel water op door de zuiger van de spuit terug te trekken tot precies de 0,7 ml-markering.

9. Verwijder de naald uit de injectieflacon met verdunningsmiddel door deze recht omhoog uit de rubberen stop te 
trekken. Raak de naald nergens aan.

10. Steek de naald door de rubberen stop van de injectieflacon met peginterferon-alfa-2b en plaats de naaldpunt tegen 
de glazen wand van de injectieflacon.

11. Injecteer langzaam de 0,7 ml steriel water zodat het langs het glas in de injectieflacon loopt. Richt de stroom steriel 
water niet op het witte poeder op de bodem van de injectieflacon.

12. Verwijder de naald uit de injectieflacon door de spuit recht uit de rubberen stop te trekken. Houd de 
veiligheidshuls stevig vast en trek deze over de naald totdat u een klik hoort en de groene streep op de 
huls de rode streep op de naald bedekt. Gooi de spuit weg in een prikbestendige container.

13. Draai de injectieflacon voorzichtig in een cirkelvormige beweging totdat het poeder volledig is opgelost. Als de oplossing koud is, rolt u de 

injectieflacon voorzichtig in uw handen om deze op te warmen.

14. Als er zich luchtbellen hebben gevormd, wacht dan tot de oplossing is neergedaald en alle luchtbellen naar de bovenkant van de 
oplossing zijn gestegen en zijn verdwenen voordat u naar de volgende stap gaat.

15. Kijk goed naar de vloeistof in de fles. Injecteer de vloeistof niet tenzij deze helder en kleurloos is en geen 
deeltjes bevat.

16. Reinig de rubberen stop op de injectieflacon met peginterferon-alfa-2b opnieuw met een ander alcoholdoekje.

17. Verwijder de beschermende verpakking van de tweede spuit. Verwijder de beschermkap van de naald 
van de spuit.

18. Vul de spuit met lucht door de zuiger terug te trekken tot de ml-markering die overeenkomt met uw voorgeschreven 
dosis. Als u niet zeker weet welke markering op de spuit overeenkomt met uw dosis, stop dan en bel uw arts of 
apotheker voordat u de medicatie injecteert.
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19. Houd de injectieflacon met peginterferon-alfa-2b rechtop zonder de gereinigde bovenkant van de injectieflacon met uw handen aan te 

raken.

20. Steek de naald van de spuit in de injectieflacon met peginterferon-alfa-2b-oplossing en druk op de zuiger om de lucht in de 
injectieflacon te injecteren.

21. Houd de injectieflacon en spuit vast en draai de injectieflacon langzaam ondersteboven met de naald nog in de injectieflacon. 
Houd de punt van de naald in de oplossing.

22. Trek de zuiger van de spuit langzaam terug naar de juiste markering om de hoeveelheid peginterferon-alfa-2b op te 
zuigen die uw arts heeft voorgeschreven.

23. Trek de spuit recht uit de injectieflacon. Raak de naald nergens aan.

24. Controleer op luchtbellen in de spuit. Als u luchtbellen ziet, houdt u de spuit met de naald naar boven gericht en tikt u 
zachtjes op de spuit totdat de luchtbellen omhoog komen. Duw vervolgens de zuiger van de spuit voorzichtig langzaam 
naar binnen totdat de luchtbellen verdwijnen, zonder de oplossing uit de spuit te duwen.

25. Kies een injectieplaats en reinig de huid in het gebied met een alcoholdoekje. Wacht tot het gebied droog is.

26. Verwijder de beschermkap van de naald. Zorg ervoor dat de veiligheidshuls van de spuit stevig tegen 
de rand van de spuit wordt geduwd, zodat de naald volledig blootligt.

27. Knijp een plooi van 5 centimeter los op de plek van de injectie. Pak met uw andere hand de spuit op en houd 
deze als een potlood vast met de punt (schuine kant) van de naald naar boven gericht. Duw de naald ongeveer 
1/4 inch (0,6 centimeter) in de beknelde huid in een hoek van 45 tot 90 graden, met een snelle, pijlvormige 
stoot.

28. Laat de beknelde huid los en gebruik die hand om de spuitcilinder vast te houden.

29. Trek de zuiger van de spuit heel licht naar achteren. Als er bloed in de spuit komt, is de naald in een bloedvat 
terechtgekomen. Niet injecteren. Trek de naald eruit onder dezelfde hoek als waarin u hem in de huid steekt en 
gooi de spuit weg in een prikbestendige container. Herhaal de bovenstaande stappen om een   nieuwe dosis te 
bereiden met een nieuwe spuit en een nieuwe injectieflacon. Als er geen bloed in de spuit komt, injecteer dan het 
medicijn door de zuiger voorzichtig helemaal in de spuitcilinder te drukken.

30. Houd een alcoholdoekje bij de naald en trek de naald recht uit de huid. Druk het alcoholdoekje enkele 
seconden op de injectieplaats. Wrijf of masseer de injectieplaats niet. Als er een bloeding is, bedek het 
dan met een verband.

31. Bedek de spuit met de veiligheidshuls op dezelfde manier als de eerste spuit. (Zie stap 12 
hierboven.) Gooi de spuit en de naald weg in een prikbestendige container.

32. Controleer twee uur na de injectie de injectieplaats op roodheid, zwelling of gevoeligheid. Als u een huidreactie krijgt en 
deze verdwijnt niet binnen een paar dagen of wordt erger, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

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 peginterferon-alfa-2b inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor peginterferon-alfa-2b, andere alfa-interferonen, andere 
medicijnen of polyethyleenglycol (PEG). Vraag uw arts als u niet zeker weet of een medicijn waarvoor u allergisch 
bent een alfa-interferon is.
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vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicijnen 
vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWING en methadon (dolofine, methadose). Uw 
arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts of apotheker als u ooit een orgaantransplantatie heeft ondergaan (operatie om een   lichaamsdeel te 
vervangen) of als u een van de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWING genoemde aandoeningen heeft of ooit heeft 
gehad of een van de volgende aandoeningen heeft: slaapproblemen, of problemen met uw ogen of alvleesklier.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Peginterferon-alfa-2b 
kan de foetus schaden of ervoor zorgen dat u een miskraam krijgt (uw baby verliezen). Praat met uw arts over het 
gebruik van anticonceptie terwijl u dit medicijn gebruikt. U mag geen borstvoeding geven terwijl u dit medicijn 
gebruikt.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
peginterferon-alfa-2b gebruikt.

u moet weten dat peginterferon-alfa-2b u slaperig, duizelig of verward kan maken. Bestuur geen auto of bedien 
geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

u moet weten dat u tijdens uw behandeling met peginterferon-alfa-2b griepachtige symptomen kunt krijgen, 
zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en gewrichtspijn. Als deze symptomen hinderlijk zijn, vraag dan uw arts of 
u een vrij verkrijgbare pijn- en koortsverlager moet nemen voordat u elke dosis peginterferon-alfa-2b injecteert. 
Misschien wilt u peginterferon-alfa-2b voor het slapengaan injecteren, zodat u door de symptomen heen kunt 
slapen.

plan om voldoende te rusten en regelmatig lichte lichaamsbeweging te krijgen tijdens uw behandeling. Praat met uw arts over 

veilige manieren om te oefenen tijdens uw behandeling.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Drink tijdens uw behandeling met peginterferon-alfa-2b elke dag minstens 10 volle glazen water of heldere sappen 
zonder cafeïne of alcohol. Let er vooral op dat u voldoende vocht drinkt tijdens de eerste weken van uw 
behandeling.

Zorg ervoor dat u goed eet tijdens uw behandeling. Als je maagklachten hebt of geen eetlust hebt, eet dan gedurende 

de dag gezonde tussendoortjes of meerdere kleinere maaltijden.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u zich de gemiste dosis herinnert niet later dan de dag nadat u de injectie had gepland, injecteer de gemiste dosis dan 

zodra u eraan denkt. Injecteer vervolgens de volgende week uw volgende dosis op uw normale geplande dag. Als u zich 

de gemiste dosis niet herinnert totdat er enkele dagen zijn verstreken, overleg dan met uw arts over wat u moet doen. 

Verdubbel de volgende dosis niet en neem niet meer dan één dosis per week zonder overleg met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Peginterferon-alfa-2b kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze 
symptomen ernstig is of niet weggaat:

blauwe plekken, pijn, roodheid, zwelling, jeuk of irritatie op de plaats waar u peginterferon-alfa-2b heeft geïnjecteerd
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misselijkheid

braken

verlies van eetlust

verandering in de manier waarop dingen smaken

diarree

constipatie

maagzuur

gewichtsverlies

hoofdpijn

duizeligheid

verwardheid

haaruitval of dunner worden

jeuk

moeite met concentreren

de hele tijd koud of warm voelen

veranderingen aan uw huid

droge mond

zweten

blozen

loopneus

moeite met inslapen of doorslapen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende symptomen komen niet vaak voor, maar als u een van deze symptomen 

ervaart, of de symptomen die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts:

uitslag

netelroos

Moeite met slikken

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

heesheid

snelle hartslag

bleke huid

onder rug pijn
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Peginterferon-alfa-2b kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar 

peginterferon-alfa-2b-injectiepennen in de koelkast en stel ze niet bloot aan hitte. Bewaar injectieflacons met 

peginterferon-alfa-2b-poeder bij kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige hitte en vocht (niet in de badkamer). 

Het is het beste om peginterferon-alfa-2b-oplossing onmiddellijk na het mengen in injectieflacons of injectiepennen te 

injecteren. Indien nodig kunnen injectieflacons of injectiepennen met bereide peginterferon-alfa-2b-oplossing maximaal 

24 uur in de koelkast worden bewaard. Vries peginterferon-alfa-2b niet in.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Als het slachtoffer niet is ingestort, bel dan de arts die dit medicijn heeft voorgeschreven. De arts wil misschien het 

slachtoffer nader onderzoeken en laboratoriumtests uitvoeren.

wat moet ik nog meer weten?

Laat niemand anders uw medicatie of uw injectiebenodigdheden gebruiken. Stel uw apotheker al uw 
vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.
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supplementen. 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.

randnamen

PEG-Intron®
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