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Rasagiline
uitgesproken als (ra sa' ji leen)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rasagiline wordt alleen of in combinatie met een ander medicijn gebruikt om de symptomen van de ziekte van Parkinson 

te behandelen (een langzaam voortschrijdende ziekte van het zenuwstelsel die een vast gezicht zonder uitdrukking 

veroorzaakt, trillen in rust, trage bewegingen, lopen met schuifelende passen, gebogen houding en zwakheid). Rasagiline 

zit in een klasse medicijnen die monoamineoxidase (MAO) type B-remmers worden genoemd. Het werkt door de 

hoeveelheden van bepaalde natuurlijke stoffen in de hersenen te verhogen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rasagiline wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, met of 

zonder voedsel. Neem rasagiline elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig 

en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem rasagiline precies zoals voorgeschreven. 

Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts kan u laten beginnen met een lage dosis rasagiline en kan uw dosis verhogen op basis van de reactie 
van uw lichaam op dit medicijn.

Stop niet met het innemen van rasagiline zonder met uw arts te overleggen. Uw arts zal uw dosis waarschijnlijk 
geleidelijk verlagen. Als u plotseling stopt met het gebruik van rasagiline, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen, 
zoals koorts; Spierstijfheid; onvastheid, wankelheid of gebrek aan coördinatie; of veranderingen in het bewustzijn. 
Vertel het uw arts als u een van deze symptomen ervaart wanneer uw dosis rasagiline wordt verlaagd.

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 rasagiline inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor rasagiline, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van rasagiline-tabletten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u hoest- en verkoudheidsproducten gebruikt die dextromethorfan (DM; Delsym, Hold, 
Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, in Robitussin DM, anderen), cyclobenzaprine (Flexeril), 
meperidine (Demerol), methadon (Dolophine, Methadose) ), propoxyfeen (Darvon, in
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Darvocet-N, anderen), sint-janskruid of tramadol (Ultram, in Ultracet). Vertel het uw arts ook als u MAO-remmers 
zoals fenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) of tranylcypromine (Parnate) gebruikt of in de afgelopen twee weken 
bent gestopt met het gebruik ervan. Uw arts kan u vertellen geen rasagiline te gebruiken als u een of meer van 
deze geneesmiddelen gebruikt.

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: amfetaminen (Adderall, Dexedrine, DextroStat); antidepressiva; cimetidine (Tagamet); decongestiva 
geplaatst in het oog of de neus; dieet- of gewichtsbeheersingsproducten die efedrine bevatten; fluoroquinolon-
antibiotica waaronder ciprofloxacine (Cipro), gatifloxacine (Tequin), levofloxacine (Levaquin), norfloxacine (Noroxin) en 
ofloxacine (Floxin); fluvoxamine (Luvox); medicijnen om astma te behandelen; medicijnen om hoge bloeddruk te 
behandelen; medicijnen om geestesziekten te behandelen; medicijnen om pijn te behandelen; fenylpropanolamine 
(niet verkrijgbaar in de VS); pseudo-efedrine (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, anderen); en ticlopidine (Ticlid). Vertel 
het uw arts als u fluoxetine (Prozac, Sarafem) gebruikt of in de afgelopen 5 weken bent gestopt met het innemen 
ervan. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u hoge bloeddruk, geestesziekte of psychose heeft of ooit heeft gehad; nier- of 
leverziekte.

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

u moet weten dat rasagiline duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, zweten en flauwvallen kan veroorzaken 
als u te snel opstaat vanuit een liggende positie. Dit komt vaker voor tijdens de eerste 2 maanden dat u rasagiline gebruikt. 
Om dit probleem te voorkomen, stapt u langzaam uit bed en laat u uw voeten een paar minuten op de grond rusten voordat 
u opstaat.

u moet weten dat rasagiline ernstige, levensbedreigende hoge bloeddruk kan veroorzaken wanneer het samen met bepaalde 

medicijnen of voedingsmiddelen wordt ingenomen. Volg zorgvuldig de instructies van uw arts over medicijnen en voedingsmiddelen 

die moeten worden vermeden. Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige hoofdpijn, wazig zien of een van de andere symptomen heeft 

die hieronder als ernstige bijwerkingen worden vermeld.

u moet weten dat mensen met de ziekte van Parkinson een hoger risico hebben op melanoom (een type huidkanker) 
dan mensen die geen ziekte van Parkinson hebben. Het is niet bekend of dit verhoogde risico wordt veroorzaakt door 
de ziekte van Parkinson, medicijnen die worden gebruikt voor de ziekte van Parkinson, zoals rasagiline, of andere 
factoren. U moet regelmatig een dermatoloog bezoeken om uw huid te onderzoeken op melanoom.

u moet weten dat sommige mensen die rasagiline of soortgelijke medicijnen gebruikten voor de behandeling van de ziekte van 
Parkinson, intense drang om te gokken, verhoogde seksuele drang en andere drang ervoeren die ze niet onder controle 
konden krijgen. Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van rasagiline nieuwe of toegenomen neigingen tot gokken, 
verhoogde seksuele driften of andere intense driften ervaart.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

U moet tijdens uw behandeling met rasagiline geen voedsel eten dat zeer grote hoeveelheden tyramine bevat, 
zoals oude kazen (bijv. Stilton of blauwe kaas). Overleg met uw arts of diëtist welke voedingsmiddelen u tijdens uw 
behandeling moet vermijden of als u zich niet lekker voelt na het eten of drinken van bepaalde voedingsmiddelen 
terwijl u rasagiline gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen. Sla de gemiste dosis over en neem de volgende dag uw volgende dosis 

op het gebruikelijke tijdstip in.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

milde hoofdpijn

gewrichts- of nekpijn

maagzuur

misselijkheid

braken

buikpijn

constipatie

diarree

verlies van eetlust

gewichtsverlies

griepachtige symptomen

koorts

zweten

rode, gezwollen en/of jeukende ogen

droge mond

gezwollen tandvlees

onvastheid, wankelheid of gebrek aan coördinatie

onwillekeurige, herhaalde lichaamsbewegingen

gebrek aan energie

slaperigheid

abnormale dromen

depressie

pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten

uitslag

blauwe plekken of paarse verkleuring op de huid

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

ernstige hoofdpijn

wazig zien

toevallen
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pijn op de borst

kortademigheid of moeite met ademhalen

verwardheid

bewusteloosheid

langzame of moeilijke spraak

duizeligheid of flauwvallen

zwakte of gevoelloosheid van een arm of been

hallucineren (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

extreme rusteloosheid

moeite om helder te denken of de werkelijkheid te begrijpen

Rasagiline kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

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 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]

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.

Symptomen van een overdosis rasagiline kunnen pas 1 tot 2 dagen na de overdosis 
optreden. Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

slaperigheid

duizeligheid
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flauwvallen

prikkelbaarheid

hyperactiviteit

agitatie of rusteloosheid

ernstige hoofdpijn

hallucineren

verwardheid

verlies van coördinatie

moeite met het openen van de mond

stijve lichaamskrampen die een gebogen rug kunnen omvatten

spiertrekkingen

toevallen

verlies van bewustzijn

snelle of onregelmatige hartslag

pijn in het gebied tussen de maag en de borst

moeite met ademhalen of vertraagde ademhaling

diarree

koorts

zweten

koele, klamme huid

rillen

toename van de pupilgrootte (zwarte cirkel in het midden van het oog)

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.

randnamen

azilect®
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