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Pimecrolimus actueel
uitgesproken als (pim e krow' li mus)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Een klein aantal patiënten die pimecrolimuscrème of een ander soortgelijk medicijn gebruikten, ontwikkelde 

huidkanker of lymfoom (kanker in een deel van het immuunsysteem). Er is onvoldoende informatie beschikbaar om 

te bepalen of pimecrolimuscrème ervoor zorgde dat deze patiënten kanker kregen. Studies bij 

transplantatiepatiënten en proefdieren en een goed begrip van de manier waarop pimecrolimus werkt, suggereren 

dat het mogelijk is dat mensen die pimecrolimuscrème gebruiken een groter risico hebben op het ontwikkelen van 

kanker. Meer onderzoek is nodig om dit risico te begrijpen.

Volg deze aanwijzingen zorgvuldig om het mogelijke risico te verkleinen dat u 
kanker krijgt tijdens uw behandeling met pimecrolimuscrème:

Gebruik pimecrolimuscrème alleen als u symptomen van eczeem heeft. Stop met het gebruik van 
pimecrolimuscrème wanneer uw symptomen verdwijnen of wanneer uw arts u vertelt dat u moet stoppen. 
Gebruik pimecrolimuscrème niet gedurende lange tijd continu.

Bel uw arts als u gedurende 6 weken pimecrolimuscrème heeft gebruikt en uw eczeemsymptomen 
niet zijn verbeterd. Er kan een ander medicijn nodig zijn.

Bel uw arts als uw eczeemsymptomen terugkomen na uw behandeling met 
pimecrolimuscrème.

Breng pimecrolimuscrème alleen aan op de huid die is aangetast door eczeem. Gebruik de kleinste hoeveelheid crème die 

nodig is om uw symptomen onder controle te houden.

Gebruik pimecrolimuscrème niet om eczeem te behandelen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Vertel het uw arts als u kanker heeft of ooit heeft gehad, met name huidkanker, of een aandoening die uw 
immuunsysteem aantast. Vraag uw arts als u niet zeker weet of een aandoening die u heeft uw 
immuunsysteem heeft aangetast. Pimecrolimus is misschien niet geschikt voor u.

Bescherm uw huid tijdens uw behandeling met pimecrolimuscrème tegen echt en kunstmatig zonlicht. 
Gebruik geen zonnelampen of zonnebanken en onderga geen behandeling met ultraviolet licht. Blijf tijdens 
uw behandeling zoveel mogelijk uit de zon, ook als de medicatie niet op uw huid zit. Als u buiten in de zon 
moet zijn, draag dan loszittende kleding om de behandelde huid te beschermen en vraag uw arts naar 
andere manieren om uw huid tegen de zon te beschermen.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u 
begint met de behandeling met pimecrolimus en elke keer dat u uw recept bijvult. Lezen
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de informatie zorgvuldig door en vraag uw arts of apotheker als u nog vragen heeft. U kunt ook de website 

van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) 

of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van pimecrolimus.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pimecrolimus wordt gebruikt om de symptomen van eczeem onder controle te houden (atopische dermatitis; een huidziekte die ervoor zorgt dat 

de huid droog en jeukend is en soms rode, schilferige huiduitslag krijgt). Pimecrolimus wordt alleen gebruikt voor de behandeling van patiënten 

die geen andere medicijnen voor eczeem kunnen gebruiken, of bij wie de symptomen niet onder controle worden gebracht door andere 

medicijnen. Pimecrolimus zit in een klasse van medicijnen die lokale calcineurineremmers worden genoemd. Het werkt door het immuunsysteem 

te stoppen met het produceren van stoffen die eczeem kunnen veroorzaken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Pimecrolimus wordt geleverd als een crème om op de huid aan te brengen. Het wordt meestal twee keer per dag gedurende 

maximaal 6 weken per keer aangebracht. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om 

uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Breng pimecrolimuscrème precies aan zoals aangegeven. Breng niet meer of minder 

of vaker aan dan uw arts heeft voorgeschreven.

Pimecrolimus-crème is alleen voor gebruik op de huid. Pas op dat u geen pimecrolimuscrème in uw ogen of mond krijgt. Als u 

pimecrolimuscrème in uw ogen krijgt, spoel ze dan uit met koud water. Als u pimecrolimuscrème heeft ingeslikt, neem dan 

contact op met uw arts.

Volg deze stappen om de crème te gebruiken:

1. Was je handen met water en zeep.

2. Zorg ervoor dat de huid in het getroffen gebied droog is.

3. Breng een dunne laag pimecrolimuscrème aan op alle aangetaste delen van uw huid. U kunt pimecrolimus op 
alle aangetaste huidoppervlakken aanbrengen, inclusief uw hoofd, gezicht en nek.

4. Wrijf de crème zacht en volledig in je huid.

5. Was uw handen met water en zeep om eventuele overgebleven pimecrolimuscrème te verwijderen. Was uw 
handen niet als u ze behandelt met pimecrolimuscrème.

6. U mag de behandelde gebieden bedekken met normale kleding, maar gebruik geen verband, verband of 
wikkels.

7. Zorg ervoor dat u de crème niet uit de aangetaste delen van uw huid wast. Niet zwemmen, douchen of baden 
direct na het aanbrengen van pimecrolimuscrème. Vraag uw arts of u meer pimecrolimuscrème moet 
aanbrengen na het zwemmen, douchen of baden.

8. Nadat u pimecrolimuscrème hebt aangebracht en de tijd hebt gehad om deze volledig in uw huid te laten trekken, kunt u vochtinbrengende 

crèmes, zonnebrandcrème of make-up op het aangetaste gebied aanbrengen. Vraag uw arts naar de specifieke producten die u van plan 

bent te gebruiken.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u pimecrolimuscrème gebruikt,

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

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: 
antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) en ketoconazol (Nizoral); 
calciumantagonisten zoals diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, anderen) en verapamil (Calan, Isoptin, 
Verelan); cimetidine (Tagamet); claritromycine (Biaxin); ciclosporine (Neoral, Sandimmune); danazol 
(Danocrien); delavirdine (Rescriptor); erytromycine (EES, E-Mycin, Erythrocine); fluoxetine (Prozac, Sarafem); 
fluvoxamine (Luvox); HIV-proteaseremmers zoals indinavir (Crixivan) en ritonavir (Norvir); isoniazide (INH, 
Nydrazide); metronidazol (Flagyl); nefazodon; orale anticonceptiva (anticonceptiepillen); andere zalven, 
crèmes of lotions; troleandomycine (TAO); en zafirlukast (Accolate). Uw arts moet mogelijk de dosering van 
uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u het syndroom van Netherton heeft of ooit heeft gehad (een erfelijke aandoening die ervoor zorgt dat 
de huid rood, jeukend en schilferig wordt), roodheid en schilfering van het grootste deel van uw huid, een andere huidziekte of 
een andere vorm van huidinfectie , met name waterpokken, gordelroos (een huidinfectie bij mensen die in het verleden 
waterpokken hebben gehad), herpes (koortslip) of eczeem herpeticum (virale infectie waarbij met vocht gevulde blaren 
ontstaan   op de huid van mensen met eczeem) . Vertel het uw arts ook als uw eczeem-uitslag korsten of blaren heeft gekregen 
of als u denkt dat uw eczeem-uitslag geïnfecteerd is.

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

vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcohol tijdens uw behandeling met pimecrolimuscrème. Uw gezicht kan 
rood of rood worden of warm aanvoelen als u tijdens uw behandeling alcohol drinkt.

vermijd blootstelling aan waterpokken, gordelroos en andere virussen. Als u tijdens het gebruik van pimecrolimus aan een van deze virussen 

wordt blootgesteld, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

u moet weten dat goede huidverzorging en vochtinbrengende crèmes kunnen helpen bij het verlichten van de droge huid veroorzaakt 

door eczeem. Praat met uw arts over de vochtinbrengende crèmes die u moet gebruiken en breng ze altijd aan na het aanbrengen van 

pimecrolimuscrème.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Breng de gemiste dosis aan zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste 

dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng geen extra crème aan om een   vergeten dosis in te 

halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Pimecrolimus kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:
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branderig gevoel, warmte, prikkeling, pijn of roodheid in de gebieden waar u pimecrolimus heeft aangebracht (bel 
uw arts als dit langer dan 1 week aanhoudt)

wratten, bultjes of andere gezwellen op de huid

oog irritatie

hoofdpijn

hoesten

rode, verstopte of loopneus

bloedneus

diarree

pijnlijke menstruatie

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts:

pijnlijke of rode keel

koorts

griepachtige symptomen

oorpijn, afscheiding en andere tekenen van infectie

netelroos

nieuwe of verergerende uitslag

jeuk

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

moeite met ademhalen of slikken

korstvorming, sijpeling, blaarvorming of andere tekenen van huidinfectie

koortsblaasjes

waterpokken of andere blaren

gezwollen klieren in de nek

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

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

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]

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. 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-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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