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Ocrelizumab-injectie
uitgesproken als (ok" re liz' ue mab)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ocrelizumab-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met verschillende 
vormen van multiple sclerose (MS; een ziekte waarbij de zenuwen niet goed functioneren en 
mensen zwakte, gevoelloosheid, verlies van spiercoördinatie en problemen met zicht, spraak en 
blaascontrole kunnen ervaren) inclusief:

primair-progressieve vormen (symptomen worden in de loop van de tijd geleidelijk erger) van MS,

klinisch geïsoleerd syndroom (CIS; episoden van zenuwsymptomen die ten minste 24 uur duren),

relapsing-remitting vormen (ziekteverloop waarbij de symptomen van tijd tot tijd oplaaien), of

secundaire progressieve vormen (ziekteverloop waarbij recidieven vaker voorkomen).

Ocrelizumab in een klasse van geneesmiddelen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt door te voorkomen dat bepaalde 

cellen van het immuunsysteem schade aanrichten.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ocrelizumab-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die intraveneus (in een ader) wordt geïnjecteerd door een arts of 

verpleegkundige. Het wordt gewoonlijk eenmaal per 2 weken gegeven voor de eerste twee doses (in week 0 en week 2), en daarna worden 

infusies eenmaal per 6 maanden gegeven.

Ocrelizumab-injectie kan ernstige reacties veroorzaken tijdens een infusie en tot een dag na ontvangst van de infusie. 

Mogelijk krijgt u andere medicijnen om reacties op ocrelizumab te behandelen of te helpen voorkomen. Een arts of 

verpleegkundige zal u nauwlettend in de gaten houden tijdens het ontvangen van de infusie en gedurende ten minste 1 

uur daarna om u te behandelen in geval van bepaalde bijwerkingen van de medicatie. Uw arts kan uw behandeling tijdelijk 

of permanent stopzetten of de dosis verlagen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Vertel het uw arts of verpleegkundige 

als u een van de volgende symptomen krijgt tijdens of binnen 24 uur na uw infusie: huiduitslag; jeuk; netelroos; roodheid 

op de injectieplaats; moeite met ademhalen of slikken; hoesten; piepende ademhaling uitslag; zich zwak voelen; irritatie 

van de keel; mond- of keelpijn; kortademigheid; zwelling van het gezicht, de ogen, de mond, de keel, de tong, of lippen; 

blozen; koorts; vermoeidheid; vermoeidheid; hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; of een kloppende hartslag. Bel 

onmiddellijk uw arts of roep onmiddellijk medische noodhulp in als u een van deze symptomen ervaart nadat u de 

spreekkamer of medische faciliteit heeft verlaten.
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Ocrelizumab kan helpen om de symptomen van multiple sclerose onder controle te houden, maar geneest ze niet. Uw arts zal u 

nauwlettend in de gaten houden om te zien hoe goed ocrelizumab voor u werkt. Het is belangrijk om uw arts te vertellen hoe u 

zich voelt tijdens uw behandeling.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint 
met de behandeling met ocrelizumab-injectie 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) of de website van de 
fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

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 een ocrelizumab-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ocrelizumab, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de ocrelizumab-injectie. Vraag uw apotheker om 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 
medicijnen vermeldt die uw immuunsysteem onderdrukken, zoals de volgende: corticosteroïden, waaronder 
dexamethason, methylprednisolon (Medrol) en prednison (Rayos); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
daclizumab (Zinbryta); fingolimod (Gilenya); mitoxantron; natalizumab (Tysabri); tacrolimus (Astagraf, Prograf); 
of teriflunomide (Aubagio). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u hepatitis B (HBV; een virus dat de lever infecteert en ernstige leverbeschadiging of leverkanker kan 
veroorzaken) heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen dat u geen ocrelizumab mag krijgen.

vertel het uw arts als u een infectie heeft voordat u begint met uw behandeling met ocrelizumab-
injectie.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Gebruik effectieve 
anticonceptie tijdens uw behandeling met ocrelizumab en gedurende 6 maanden na de laatste dosis. Als u zwanger wordt 
terwijl u ocrelizumab krijgt, neem dan contact op met uw arts. Als u tijdens uw zwangerschap ocrelizumab-injectie krijgt, 
overleg dan met de arts van uw baby hierover nadat uw baby is geboren. Het kan zijn dat uw baby het ontvangen van 
bepaalde vaccins moet uitstellen.

vertel het uw arts als u recentelijk bent ingeënt of als u een vaccinatie gaat krijgen. Mogelijk moet u 
bepaalde soorten vaccins ten minste 4 weken vóór en andere ten minste 2 weken voordat u begint met de 
behandeling met ocrelizumab-injectie, krijgen. Laat u tijdens uw behandeling niet vaccineren zonder 
overleg met uw arts.

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

verplaatsen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

zwelling of pijn in handen, armen, benen of voeten

diarree

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die 
worden vermeld in de sectie HOE, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag medische 
noodhulp:

koorts, koude rillingen, aanhoudende hoest of andere tekenen van infectie

zweertjes in de mond

gordelroos (uitslag die kan optreden bij mensen die in het verleden waterpokken hebben gehad)

zweren rond de geslachtsorganen of het rectum

huidinfectie

zwakte aan één kant van het lichaam; onhandigheid van armen en benen; visie veranderingen; veranderingen in denken, 
geheugen en oriëntatie; verwardheid; of persoonlijkheidsveranderingen

Ocrelizumab kan uw risico op bepaalde vormen van kanker, waaronder borstkanker, verhogen. Praat met uw arts over de risico's 

van het ontvangen van dit medicijn.

Ocrelizumab 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).

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 en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling bepaalde 

laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op de ocrelizumab-injectie te controleren.

Stel uw apotheker al uw vragen over injectie met ocrelizumab.
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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.

randnamen

Ocrevus®
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