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Ranibizumab-injectie
uitgesproken als (ra'' ni biz' oo mab)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Ranibizumab-implantaat (Susvimo) kan een groter risico op endoftalmitis (infectie van weefsels of vloeistoffen in de 

oogbol) veroorzaken in vergelijking met ranibizumab-injectie (Lucentis). Praat met uw arts over de risico's van het 

ontvangen van een ranibizumab-implantaat.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ranibizumab-injectie (Lucentis) wordt gebruikt voor de behandeling van natte leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD; een 

aanhoudende oogziekte die ervoor zorgt dat u niet meer recht vooruit kunt zien en waardoor het moeilijker kan worden om te lezen, 

autorijden of andere dagelijkse activiteiten uit te voeren). ). Ranibizumab-implantaat (Susvimo) wordt ook gebruikt voor de behandeling 

van natte leeftijdsgebonden maculaire degeneratie na ten minste twee succesvolle behandelingen met ranibizumab of een vergelijkbaar 

medicijn. Ranibizumab-injectie wordt ook gebruikt voor de behandeling van myope choroïdale neovascularisatie (mCNV; een complicatie 

bij bijziende mensen waarbij nieuwe bloedvaten aan de achterkant van het oog kunnen groeien) en voor de behandeling van macula-

oedeem na occlusie van de retinale ader (een oogziekte veroorzaakt door verstopping van bloedstroom uit het oog die leidt tot wazig zien 

en verlies van gezichtsvermogen), diabetisch macula-oedeem (een oogziekte veroorzaakt door diabetes die kan leiden tot verlies van het 

gezichtsvermogen) en diabetische retinopathie (schade aan de ogen veroorzaakt door diabetes). Ranibizumab zit in een klasse van 

geneesmiddelen die vasculaire endotheliale groeifactor A-antagonisten (VEGF-A) worden genoemd. Het werkt door abnormale groei van 

bloedvaten en lekkage in het oog of de ogen te stoppen die verlies van het gezichtsvermogen kunnen veroorzaken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

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

meestal elke maand in het kantoor van een dokter gegeven. Uw arts kan u injecties geven volgens een ander schema als dat het beste voor 

u is.

Ranibizumab wordt ook geleverd als een implantaat dat door een arts in een medische praktijk of kliniek met een naald in het 

witte deel van uw oog wordt ingebracht. Het implantaat moet opnieuw worden gevuld door er elke 6 maanden meer oplossing in 

te injecteren door een arts in een medisch kantoor of een kliniek.
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Voordat u een ranibizumab-injectie of implantaat krijgt, zal uw arts uw oog reinigen om infectie te voorkomen en uw 

oog verdoven om ongemak tijdens de injectie of implantatie 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.

Nadat het implantaat is ingebracht, kan u gevraagd worden om de rest van de dag uw hoofd boven schouderhoogte 

te houden, inclusief slapen met 3 of meer kussens onder uw hoofd als u slaapt. U krijgt ook een oogbescherming die 

niet mag worden verwijderd voordat uw arts u dit heeft verteld en die u ten minste 7 nachten na het inbrengen van 

het implantaat moet dragen. Duw, wrijf of raak dat deel van het oog niet aan gedurende 30 dagen na het inbrengen 
van het implantaat (onder het ooglid in het bovenste en buitenste deel van het oog) of 7 dagen nadat het implantaat 

opnieuw is geplaatst.

Ranibizumab regelt bepaalde oogaandoeningen, maar geneest ze niet. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten 
houden om te zien hoe goed ranibizumab voor u werkt. Overleg met uw arts hoe lang u door moet gaan met 
de behandeling met ranibizumab.

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 ranibizumab-injectie of implantaat krijgt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ranibizumab, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van ranibizumab-injectie of implantaat. 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. Vergeet niet te vermelden 
of u onlangs verteporfine (Visudyne) heeft gekregen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een infectie in of rond uw ogen of een ontsteking in uw oog heeft. Uw arts 
mag u ranibizumab pas geven als de infectie of ontsteking verdwenen is.

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

uw arts kan u enkele dagen na elke injectie of implantaat antibiotische oogdruppels 
voorschrijven. Praat met uw arts over het gebruik van deze oogdruppels.

vraag uw arts of er activiteiten zijn die u moet vermijden tijdens uw behandeling met ranibizumab-
injectie of implantaat.

u moet ervoor zorgen dat iemand u na uw behandeling naar huis brengt.

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.
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wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

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

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

hoofdpijn

droge of jeukende ogen

tranerige ogen

het gevoel hebben dat er iets in je oog zit

misselijkheid

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

verergering van oogpijn, roodheid van het oog, afscheiding uit de ogen, gezwollen oogleden of zwelling van de ogen, of 
wazig, verloren of verminderd zicht

ooggevoeligheid voor licht

bloeding in of rond het oog

''floaters'' of kleine vlekjes zien

knipperende lichten zien

pijn op de borst

kortademigheid

langzame of moeilijke spraak

zwakte of gevoelloosheid van een arm of been

beweging of verkleuring van het implantaat

plotseling gevoel dat er iets in uw oog zit, een uitstulping over het witte deel van uw oog zien, 
oogafscheiding of tranende ogen wanneer u wordt behandeld met het implantaat

Ranibizumab-injectie of implantaat 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
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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.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

Lucentis®

Susvimo®
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