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Risedronaat
uitgesproken als (ris ed' roe nate)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Risedronaattabletten en tabletten met vertraagde afgifte (langwerkende tabletten) worden gebruikt om osteoporose (een 

aandoening waarbij de botten dun en zwak worden en gemakkelijk breken) te voorkomen en te behandelen bij vrouwen die de 

menopauze hebben ondergaan ('verandering van leven', einde menstruatieperiodes). Risedronaattabletten worden ook gebruikt 

voor de behandeling van osteoporose bij mannen en bij mannen en vrouwen die glucocorticoïden gebruiken (een soort 

corticosteroïdmedicatie die osteoporose kan veroorzaken). Risedronaattabletten worden ook gebruikt voor de behandeling van de 

botziekte van Paget (een aandoening waarbij de botten zacht en zwak zijn en vervormd, pijnlijk of gemakkelijk kunnen breken). 

Risedronaat zit in een klasse van medicijnen die bisfosfonaten worden genoemd. Het werkt door botafbraak te voorkomen en de 

botdichtheid (dikte) te verhogen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Risedronaat wordt geleverd als een tablet en een tablet met vertraagde afgifte om via de mond in te nemen. De 
tabletten met vertraagde afgifte worden gewoonlijk één keer per week 's ochtends ingenomen, onmiddellijk na het 
ontbijt. De tabletten worden gewoonlijk eenmaal per dag 's ochtends, eenmaal per week 's ochtends, eenmaal per 
maand 's ochtends of eenmaal per maand gedurende twee opeenvolgende ochtenden ingenomen, afhankelijk van 
uw toestand en de door uw arts voorgeschreven dosering. Als u risedronaat eenmaal per week, eenmaal per maand 
of eenmaal per maand gedurende 2 dagen achter elkaar gebruikt, neem het dan elke week of maand op dezelfde 
dag of elke maand dezelfde 2 dagen achter elkaar. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw 
arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem risedronaat precies zoals voorgeschreven.

Risedronaat kan mogelijk niet goed werken en kan de slokdarm (slang die de mond en de 
maag verbindt) beschadigen of zweren in de mond veroorzaken als het niet volgens de 
volgende instructies wordt ingenomen. Vertel het uw arts als u het niet begrijpt, denkt dat 
u het zich niet zult herinneren of als u deze instructies niet kunt opvolgen:

U moet risedronaattabletten innemen onmiddellijk nadat u 's ochtends opstaat en voordat u iets eet of drinkt. U 
moet risedronaat tabletten met vertraagde afgifte onmiddellijk na het ontbijt innemen. Neem risedronaat nooit 
voor het slapengaan of voordat u wakker wordt en overdag uit bed komt.

Slik de tabletten door met een vol glas (6 tot 8 ounce [180 tot 240 ml]) gewoon water terwijl u zit of 
staat. Slik de tabletten met vertraagde afgifte door met ten minste 120 ml leidingwater terwijl u zit of 
staat. Neem risedronaat nooit in met thee, koffie, sap, mineraalwater, melk, andere zuiveldranken of 
andere vloeistoffen dan gewoon water.
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Slik de tabletten en tabletten met vertraagde afgifte heel door. Niet splitsen, kauwen of verpletteren. Zuig 
niet op de tabletten en houd ze niet te lang in uw mond.

Nadat u risedronaat heeft ingenomen, mag u gedurende ten minste 30 minuten niet eten, drinken of andere medicijnen gebruiken. Ga niet 

liggen gedurende ten minste 30 minuten nadat u risedronaat heeft ingenomen. Ga rechtop zitten of sta rechtop totdat er ten minste 30 

minuten zijn verstreken.

Risedronaat regelt osteoporose en de botziekte van Paget, maar geneest deze aandoeningen niet. Risedronaat helpt bij het 

behandelen en voorkomen van osteoporose alleen als het regelmatig wordt ingenomen. Blijf risedronaat innemen, ook als 

u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van risedronaat zonder met uw arts te overleggen, maar overleg van tijd tot 

tijd met uw arts of u nog steeds risedronaat moet gebruiken.

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

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 risedronaat inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor risedronaat, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van risedronaattabletten of tabletten met vertraagde afgifte. Vraag uw apotheker of raadpleeg de 
Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten

vertel uw arts en apotheker welke 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: angiogeneseremmers zoals bevacizumab (Avastin), everolimus (Afinitor, 
Zortress), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) of sunitinib (Sutent); aspirine en andere niet-steroïde 
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Ibu-Tab, Motrin, anderen) en 
naproxen (Aleve, Naprelan, Naprosyn, anderen); kanker chemotherapie; of orale steroïden zoals 
dexamethason, methylprednisolon (Medrol) en prednison (Rayos). Als u de tabletten met vertraagde afgifte 
inneemt, moet u ook uw arts informeren als u een H2blokkers zoals cimetidine, famotidine (Pepcid), 
nizatidine (Axid) en ranitidine (Zantac) of een protonpompremmer zoals esomeprazol (Nexium, in Vimovo), 
lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec, Zegerid), pantoprazol (Protonix ) en rabeprazol (AcipHex). Uw 
arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

u moet weten dat Actonel en Atelvia beide risedronaat bevatten. U kunt beide medicijnen niet 
tegelijkertijd gebruiken.

als u andere orale medicatie gebruikt, inclusief vitamines, supplementen of maagzuurremmers, neem deze dan ten minste 30 
minuten nadat u risedronaat heeft ingenomen.

vertel het uw arts als u een laag calciumgehalte in uw bloed heeft of ooit heeft gehad of als u problemen heeft met uw 
slokdarm en als u niet in staat bent om rechtop te zitten of rechtop te staan   gedurende ten minste 30 minuten. Uw arts kan 
u vertellen dat u risedronaat niet mag gebruiken.
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vertel het uw arts als u bestralingstherapie ondergaat; als u slikproblemen heeft of ooit heeft gehad; 
maagzuur; zweren of andere problemen met uw maag; bloedarmoede (aandoening waarbij de rode 
bloedcellen niet genoeg zuurstof naar alle delen van het lichaam brengen); kanker; elk type infectie, vooral 
in uw mond; problemen met uw mond, tanden of tandvlees; elke aandoening die ervoor zorgt dat uw bloed 
niet normaal stolt; of tand- of nierziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vertel het uw arts ook als u van plan bent in de 
toekomst zwanger te worden, omdat risedronaat nog jaren in uw lichaam kan blijven nadat u bent gestopt met 
het innemen ervan. Bel uw arts als u zwanger wordt tijdens of na uw behandeling met risedronaat.

u moet weten dat risedronaat ernstige bot-, spier- of gewrichtspijn kan veroorzaken. U kunt deze pijn binnen enkele dagen, 
maanden of jaren beginnen te voelen nadat u risedronaat voor het eerst heeft ingenomen. Hoewel dit soort pijn kan beginnen 
nadat u risedronaat enige tijd heeft gebruikt, is het belangrijk dat u en uw arts zich realiseren dat deze pijn kan worden 
veroorzaakt door risedronaat. Bel onmiddellijk uw arts als u op enig moment tijdens uw behandeling met risedronaat ernstige 
pijn ervaart. Uw arts kan u vertellen om te stoppen met het innemen van risedronaat en uw pijn kan verdwijnen nadat u stopt 
met het innemen van de medicatie.

u moet weten dat risedronaat osteonecrose van de kaak kan veroorzaken (ONJ, een ernstige aandoening van het 
kaakbot), vooral als u een tandheelkundige ingreep of behandeling ondergaat terwijl u de medicatie gebruikt. Een 
tandarts moet uw tanden onderzoeken en de nodige behandelingen uitvoeren, waaronder het reinigen of repareren 
van een slecht passend kunstgebit, voordat u risedronaat gaat gebruiken. Zorg ervoor dat u uw tanden poetst en uw 
mond goed reinigt terwijl u risedronaat gebruikt. Praat met uw arts voordat u tandheelkundige behandelingen 
ondergaat terwijl u dit medicijn gebruikt.

praat met uw arts over andere dingen die u kunt doen om te voorkomen dat osteoporose zich ontwikkelt of verergert. Uw 
arts zal u waarschijnlijk vertellen om niet te roken en grote hoeveelheden alcohol te drinken en om een   regelmatig 
programma van gewichtdragende oefeningen te volgen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

U moet veel voedsel eten dat rijk is aan calcium en vitamine D terwijl u risedronaat gebruikt. Uw arts zal u vertellen 

welke voedingsmiddelen goede bronnen van deze voedingsstoffen zijn en hoeveel porties u per dag nodig heeft. Als u 

het moeilijk vindt om genoeg van deze voedingsmiddelen te eten, vertel dit dan aan uw arts. In dat geval kan uw arts 

een supplement voorschrijven of aanbevelen.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een dosis eenmaal daags risedronaat heeft overgeslagen, neem deze dan niet later op de dag in. Sla de gemiste dosis over en neem de 

volgende ochtend zoals gewoonlijk één dosis.

Als u een dosis van eenmaal per week risedronaat overslaat, neem deze dan niet later op de dag in. Neem één dosis de ochtend nadat u 

het zich herinnert. Ga dan terug naar het innemen van één dosis eenmaal per week op uw normale geplande dag.

Als u een dosis eenmaal-maandelijks risedronaat heeft overgeslagen maar meer dan 7 dagen voor uw volgende geplande 

dosis herinnert, neem dan de gemiste dosis de ochtend nadat u eraan denkt. Als u zich minder dan 7 dagen voor uw volgende 

geplande dosis herinnert, neem dan de gemiste dosis niet in. Wacht in plaats daarvan tot de ochtend van uw volgende 

geplande dosis en neem dan risedronaat in zoals gewoonlijk.

Als u een of beide doses van de twee opeenvolgende dagen van de maandelijkse risedronaat overslaat, maar u zich meer dan 7 

dagen voor uw volgende geplande dosis herinnert, kunt u de gemiste doses innemen. Neem de eerste gemiste dosis de ochtend 

nadat u het zich herinnert en als u beide doses bent vergeten, neem dan de tweede gemiste dosis de ochtend nadat u de eerste 

heeft ingenomen. Als u zich minder dan 7 dagen voor uw volgende geplande dosis herinnert,
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neem de gemiste dosis(sen) niet in. Wacht in plaats daarvan tot de ochtend van uw volgende geplande dosis en neem dan 

risedronaat in zoals gewoonlijk.

Als u een dosis risedronaat overslaat en niet weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw arts. Neem risedronaat altijd 

als eerste in de ochtend. Neem nooit een dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen en neem nooit meer dan één dosis 

op één dag.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

een boer laten

droge mond

buikpijn

diarree

constipatie

gas-

hoofdpijn

duizeligheid

zwakheid

beenkrampen

rugpijn

frequente of dringende behoefte om te plassen

pijnlijk urineren

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts voordat u risedronaat inneemt:

moeite met slikken of pijn bij het slikken

nieuw of verergerend brandend maagzuur

pijn op de borst

jeuk

uitslag

netelroos

blaren op de huid

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

moeite met ademhalen
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heesheid

spierspasmen, spiertrekkingen of krampen

gevoelloosheid of tintelingen rond de mond of in handen of voeten

gezwollen, rode of pijnlijke ogen

gevoeligheid voor licht

pijnlijk of gezwollen tandvlees

losraken van de tanden

gevoelloosheid of zwaar gevoel in de kaak

slechte genezing van de kaak

doffe, pijnlijke pijn in de heupen, liezen of dijen

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

gebruik van dit medicijn.

Het gebruik van een bisfosfonaatmedicatie zoals risedronaat voor osteoporose kan het risico vergroten dat u uw 
dijbeen(en) breekt. U kunt enkele weken of maanden pijn in uw heupen, liezen of dijen voelen voordat het (de) 
bot(en) breken, en het kan zijn dat een of beide dijbeenderen gebroken zijn, ook al bent u niet gevallen of heeft u 
geen ander trauma ervaren. Het is ongebruikelijk dat het dijbeen breekt bij gezonde mensen, maar mensen met 
osteoporose kunnen dit bot breken, zelfs als ze geen risedronaat gebruiken. Praat met uw arts over de risico's van 
het gebruik van risedronaat.

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 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]
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n noodgeval/overdosis

Geef het slachtoffer in geval van een overdosis een vol glas melk en bel uw plaatselijke antigifcentrum op 

1-800-222-1222. Als het slachtoffer is ingestort of niet ademt, bel dan de lokale hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

gevoelloosheid of tintelingen rond de mond of in handen of voeten

spierspasmen, krampen of trekkingen

toevallen

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel dat u risedronaat gebruikt voordat u een laboratoriumtest of 

botbeeldvormingsonderzoek krijgt.

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

Actonel®

Atelvia

randnamen van combinatieproducten

Actonel®met Calcium (bevat Calcium, Risedronaat)
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