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Interferon Alfa-2b-injectie
uitgesproken als (in" ter feer' op al' fa too bee)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Interferon-alfa-2b-injectie kan de volgende aandoeningen veroorzaken of verergeren die ernstig of levensbedreigend kunnen zijn: infecties; geestesziekte, waaronder depressie, stemmings- en gedragsproblemen, of gedachten om uzelf 

of anderen pijn te doen of te doden; ischemische aandoeningen (aandoeningen waarbij er een slechte bloedtoevoer naar een deel van het lichaam is) zoals angina (pijn op de borst) of een hartaanval; 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, psoriasis (een huidziekte waarbij zich op sommige delen van het lichaam rode, schilferige vlekken vormen), systemische lupus erythematosus (SLE of lupus; een 

auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem gezonde delen van het lichaam aanvalt), sarcoïdose (een aandoening waarbij zich kleine klompjes immuuncellen vormen in verschillende organen zoals de longen, ogen, huid en hart en 

de functie van deze organen verstoren ), of reumatoïde artritis (RA; een aandoening waarbij het lichaam zijn eigen gewrichten aanvalt, wat pijn, zwelling en functieverlies veroorzaakt); kanker; colitis (ontsteking van de darm); 

suikerziekte; hartaanval; hoge bloeddruk; hoge triglycerideniveaus (vetten gerelateerd aan cholesterol); HIV (humaan immunodeficiëntievirus) of AIDS (acquired immunodeficiency syndrome); onregelmatige hartslag; geestesziekte 

waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; of hart-, nier-, pancreas- of schildklierziekte. sarcoïdose (een aandoening waarbij zich kleine klompjes immuuncellen vormen in verschillende organen zoals de 

longen, ogen, huid en hart en de functie van deze organen verstoren), of reumatoïde artritis (RA; een aandoening waarbij het lichaam zijn eigen gewrichten, wat pijn, zwelling en functieverlies veroorzaakt); kanker; colitis (ontsteking van 

de darm); suikerziekte; hartaanval; hoge bloeddruk; hoge triglycerideniveaus (vetten gerelateerd aan cholesterol); HIV (humaan immunodeficiëntievirus) of AIDS (acquired immunodeficiency syndrome); onregelmatige hartslag; 

geestesziekte waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; of hart-, nier-, pancreas- of schildklierziekte. sarcoïdose (een aandoening waarbij zich kleine klompjes immuuncellen vormen in verschillende 

organen zoals de longen, ogen, huid en hart en de functie van deze organen verstoren), of reumatoïde artritis (RA; een aandoening waarbij het lichaam zijn eigen gewrichten, wat pijn, zwelling en functieverlies veroorzaakt); kanker; 

colitis (ontsteking van de darm); suikerziekte; hartaanval; hoge bloeddruk; hoge triglycerideniveaus (vetten gerelateerd aan cholesterol); HIV (humaan immunodeficiëntievirus) of AIDS (acquired immunodeficiency syndrome); 

onregelmatige hartslag; geestesziekte waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; of hart-, nier-, pancreas- of schildklierziekte. een aandoening waarbij het lichaam zijn eigen gewrichten aanvalt, wat 

pijn, zwelling en functieverlies veroorzaakt); kanker; colitis (ontsteking van de darm); suikerziekte; hartaanval; hoge bloeddruk; hoge triglycerideniveaus (vetten gerelateerd aan cholesterol); HIV (humaan immunodeficiëntievirus) of AIDS 

(acquired immunodeficiency syndrome); onregelmatige hartslag; geestesziekte waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; of hart-, nier-, pancreas- of schildklierziekte. een aandoening waarbij het lichaam zijn eigen gewrichten aanvalt, wat pijn, zwelling en functieverlies veroorzaakt); kanker; colitis (ontsteking van de darm); suikerziekte; hartaanval; hoge bloeddruk; hoge triglycerideniveaus (vetten gerelateerd aan cholesterol); HIV (humaan immunodeficiëntievirus) of AIDS (acquired immunodeficiency syndrome); onregelmatige hartslag; geestesziekte waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; of hart-, nier-, pancreas- of schildklierziekte. geestesziekte waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; of hart-, nier-, pancreas- of schildklierziekte. geestesziekte waaronder depressie, angst, of denken aan of proberen zelfmoord te plegen; of hart-, nier-, pancreas- of schildklierziekte.

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: bloederige diarree of 

stoelgang; koorts, koude rillingen, hoesten met slijm (slijm), keelpijn of andere tekenen van infectie; vaker plassen of 

met pijn, pijn op de borst; onregelmatige hartslag; veranderingen in uw stemming of gedrag; depressie; weer 

straatdrugs of alcohol gaan gebruiken als u deze in het verleden heeft gebruikt; prikkelbaarheid (gemakkelijk van 

streek raken); gedachten om jezelf te doden of pijn te doen; agressief of gewelddadig gedrag; moeite met 

ademhalen; pijn op de borst; veranderingen in lopen of spraak; verminderde kracht of zwakte aan één kant van uw 

lichaam; wazig zien of verlies van gezichtsvermogen; ernstige maagpijn; ongewone bloedingen of blauwe plekken; 

donker gekleurde urine; lichtgekleurde stoelgang; 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 interferon-alfa-2b te controleren.
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Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u 
begint met de behandeling met interferon-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 [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Interferon-alfa-2b-injectie wordt gebruikt om een   aantal aandoeningen te behandelen.

Interferon-alfa-2b-injectie wordt gebruikt

alleen of in combinatie met ribavirine (Copegus, Rebetol, Ribasphere) voor de behandeling van chronische (langdurige) hepatitis 

C-infectie (zwelling van de lever veroorzaakt door een virus) bij mensen die tekenen van leverbeschadiging vertonen,

voor de behandeling van chronische hepatitis B-infectie (zwelling van de lever veroorzaakt door een virus) bij mensen die tekenen van leverbeschadiging 

vertonen,

voor de behandeling van haarcelleukemie (een kanker van de witte bloedcellen),

om genitale wratten te behandelen,

voor de behandeling van Kaposi-sarcoom (een type kanker dat abnormaal weefsel veroorzaakt op verschillende delen van het 
lichaam) dat verband houdt met het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS),

voor de behandeling van maligne melanoom (een kanker die in bepaalde huidcellen begint) bij bepaalde mensen die een operatie hebben 

ondergaan om de kanker te verwijderen,

samen met een ander medicijn voor de behandeling van folliculair non-Hodgkin-lymfoom (NHL; een langzaam groeiende 
bloedkanker).

Interferon-alfa-2b zit in een klasse van geneesmiddelen die immunomodulatoren worden genoemd. Interferon-alfa-2b werkt om 

het hepatitis C-virus (HCV) en het hepatitis B-virus (HBV) te behandelen door de hoeveelheid virus in het lichaam te verminderen. 

Interferon-alfa-2b geneest hepatitis B of hepatitis C mogelijk niet of voorkomt dat u complicaties krijgt als gevolg van deze 

infecties, zoals cirrose (littekenvorming) van de lever, leverfalen of leverkanker. Het kan ook de verspreiding van hepatitis B of C 

naar andere mensen niet voorkomen. Het is niet precies bekend hoe interferon-alfa-2b werkt bij de behandeling van kanker of 

genitale wratten.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Interferon-alfa-2b wordt geleverd als een poeder in een injectieflacon om te mengen met vloeistof en als een oplossing 

om subcutaan (net onder de huid), intramusculair (in een spier), intraveneus (in de ader) of intralesionaal (in een laesie) 

te injecteren. ). Het is het beste om de medicatie op uw injectiedagen rond hetzelfde tijdstip van de dag te injecteren, 

meestal in de late namiddag of avond.

Als je hebt:
HCV, injecteer de medicatie driemaal per week subcutaan of intramusculair.
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HBV, injecteer de medicatie subcutaan of intramusculair drie keer per week, meestal gedurende 16 weken.

harige celleukemie, injecteer de medicatie intramusculair of subcutaan 3 keer per week gedurende maximaal 6 
maanden.

maligne melanoom, injecteer de medicatie intraveneus gedurende 5 opeenvolgende dagen gedurende 4 weken, daarna 
subcutaan driemaal per week gedurende 48 weken.

folliculair melanoom, injecteer de medicatie driemaal per week subcutaan gedurende maximaal 18 maanden.

genitale wratten, injecteer de medicatie driemaal per week op afwisselende dagen gedurende 3 weken, daarna kan 
de behandeling tot 16 weken worden voortgezet.

Kaposi-sarcoom, injecteer de medicatie subcutaan of intramusculair driemaal per week gedurende 
16 weken.

Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel 
dat u niet begrijpt. Gebruik de interferon-alfa-2b-injectie 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.

Uw arts kan uw dosis verlagen als u ernstige bijwerkingen van de medicatie krijgt. Vertel uw arts hoe u 
zich voelt tijdens uw behandeling en vraag uw arts of apotheker om advies over de hoeveelheid 
medicatie die u moet gebruiken.

U krijgt uw eerste dosis interferon-alfa-2b in de spreekkamer van uw arts. Daarna kunt u zelf interferon-alfa-2b injecteren 

of een vriend of familielid de injecties laten toedienen. Voordat u interferon-alfa-2b voor de eerste keer gebruikt, dient u 

of de persoon die de injecties gaat geven, de informatie van de fabrikant voor de patiënt die ermee wordt meegeleverd te 

lezen. Vraag uw arts of apotheker om u of de persoon die het medicijn gaat injecteren, te laten zien hoe u het moet 

injecteren. Als een andere persoon de medicatie voor u gaat injecteren, zorg er dan voor dat hij of zij weet hoe hij of zij 

onbedoelde naaldprikken kan vermijden.

Als u dit medicijn subcutaan injecteert, injecteer dan interferon-alfa-2b overal op uw buik, bovenarmen 
of uw dijen, behalve in de buurt van uw taille of rond uw navel (navel). Injecteer uw medicatie niet in 
een geïrriteerde, gekneusde, rode, geïnfecteerde of met littekens bedekte huid.

Als u dit medicijn intramusculair injecteert, injecteer dan interferon-alfa-2b in uw bovenarmen, dijen of het buitenste deel 

van de billen. Gebruik dezelfde plek niet twee keer achter elkaar. Injecteer uw medicatie niet in een geïrriteerde, 

gekneusde, rode, geïnfecteerde of met littekens bedekte huid.

Als u dit medicijn intralesionaal injecteert, injecteer dan rechtstreeks in het midden van de basis van de wrat.

Gebruik nooit spuiten, naalden of injectieflacons met interferon-alfa-2b. Gooi gebruikte naalden en spuiten weg in 

een prikbestendige container en gooi gebruikte injectieflacons met medicatie in de prullenbak. Overleg met uw arts 

of apotheker hoe u de prikbestendige container weggooit.

Bekijk de oplossing in de injectieflacon voordat u interferon-alfa-2b gebruikt. Het medicijn moet helder zijn en vrij van zwevende deeltjes. Controleer 

de injectieflacon om er zeker van te zijn dat er geen lekken zijn en controleer de vervaldatum. Gebruik de oplossing niet als de houdbaarheidsdatum 

is verstreken, troebel is, deeltjes bevat of zich in een lekkende injectieflacon bevindt.
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U mag slechts één injectieflacon interferon-alfa-2b tegelijk mengen. Het is het beste om het medicijn te mengen vlak 

voordat u van plan bent het te injecteren. U kunt het medicijn echter van tevoren mengen, in de koelkast bewaren en 

binnen 24 uur gebruiken. Zorg ervoor dat u de medicijnen uit de koelkast haalt en op kamertemperatuur laat komen 

voordat u ze injecteert.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u 
begint met de behandeling met interferon-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.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Interferon-alfa-2b wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van hepatitis D-virus (HDV; zwelling van de lever 

veroorzaakt door een virus), basaalcelcarcinoom (een type huidkanker), cutane T-cellymfomen (CTCL, een type huidkanker ) 

en nierkanker. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u een interferon-alfa-2b-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor interferon-alfa-2b-injectie, andere interferon-
alfageneesmiddelen, waaronder PEG-interferon-alfa-2b (PEG-Intron) en PEG-interferon-alfa-2a (Pegasys), andere 
medicijnen, albumine of een van de andere bestanddelen van een interferon-alfa-2b-injectie. Vraag uw apotheker 
of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten.

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 een van 
de volgende vermeldt: telbivudine (Tyzeka), theofylline (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) of zidovudine (Retrovir, 
in Combivir, in Trizivir). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een ernstige leverziekte of auto-immuunhepatitis heeft (aandoening waarbij de cellen van het 
immuunsysteem de lever aanvallen). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen interferon-alfa-2b-injectie te gebruiken.

vertel het uw arts of apotheker als u ooit een orgaantransplantatie heeft ondergaan (operatie om een   orgaan in het 
lichaam te vervangen) en medicijnen gebruikt om uw immuunsysteem te onderdrukken. Vertel het uw arts ook als u 
een van de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN genoemde aandoeningen heeft of ooit heeft gehad: 
bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen) of laag aantal witte bloedcellen, bloedingsproblemen of bloedstolsels 
waaronder een longembolie ( PE; een bloedstolsel in de long), een longziekte zoals longontsteking, pulmonale arteriële 
hypertensie (PAH; hoge bloeddruk in de bloedvaten die het bloed naar de longen voeren, wat kortademigheid, 
duizeligheid en vermoeidheid veroorzaakt), chronische obstructieve longziekte (COPD; een groep ziekten die de longen 
en luchtwegen aantasten), of oogproblemen.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u een injectie met interferon-alfa-2b krijgt, neem dan contact op met uw arts.

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

u moet weten dat u griepachtige symptomen zoals hoofdpijn, zweten, spierpijn en vermoeidheid kunt 
hebben nadat u uw injectie heeft gekregen. Uw arts kan u vertellen paracetamol in te nemen
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(Tylenol), een vrij verkrijgbare pijn- en koortsmedicatie om bij deze symptomen te helpen. Neem contact op met uw 
arts als deze symptomen moeilijk te behandelen zijn of ernstig worden.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Zorg ervoor dat u voldoende vocht drinkt tijdens uw eerste interferon-alfa-2b-behandelingen.

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

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een dosis interferon-alfa-2b-injectie heeft gemist, injecteer dan uw volgende dosis zodra u het zich herinnert of 

kunt geven. Gebruik geen interferon-alfa-2b-injectie twee dagen achter elkaar. Injecteer geen dubbele dosis om een   

vergeten dosis in te halen. Bel uw arts als u een dosis overslaat en vragen heeft over wat u moet doen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

blauwe plekken, bloedingen, pijn, roodheid, zwelling of irritatie op de plaats waar u interferon-alfa-2b heeft geïnjecteerd

spierpijn

verandering in het vermogen om te proeven

haaruitval

duizeligheid

droge mond

concentratieproblemen

koud of warm voelen

gewichtsveranderingen

huidveranderingen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, of een of meer van de 
symptomen die worden vermeld in de rubrieken BELANGRIJKE WAARSCHUWING of SPECIALE 
VOORZORGSMAATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of roep medische noodhulp in:

uitslag

netelroos

huid peeling

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van de ogen, het gezicht, de mond, de tong of de keel

veranderingen in het gezichtsvermogen
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maagpijn, gevoeligheid of zwelling

geel worden van de huid of ogen

extreme vermoeidheid

verwardheid

diarree

verlies van eetlust

misselijkheid

braken

rugpijn

verlies van bewustzijn

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

Interferon-alfa-2b-injectie 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 het in de koelkast, maar vries het niet in. Eenmaal gemengd, gebruik het onmiddellijk. Na mengen kan het 
tot 24 uur in de koelkast worden bewaard. Gooi medicijnen die verouderd of niet meer nodig zijn weg. Praat met uw 
apotheker over de juiste verwijdering van uw medicatie.

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.

wat moet ik nog meer weten?

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
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