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uitgesproken als (ri tux' i mab)

Merk op:

Rituximab-injectie, rituximab-abbs-injectie en rituximab-pvvr-injectie zijn biologische medicijnen 
(medicijnen gemaakt van levende organismen). Biosimilar rituximab-abbs-injectie en rituximab-pvvr-
injectie lijken sterk op rituximab-injectie en werken op dezelfde manier als rituximab-injectie in het 
lichaam. Daarom zal in deze discussie de term rituximab-producten worden gebruikt om deze medicijnen 
weer te geven.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

U kunt een ernstige reactie krijgen tijdens of binnen 24 uur na toediening van een dosis van een rituximab-

injectieproduct. Deze reacties treden meestal op tijdens de eerste dosis van een rituximab-injectieproduct en 

kunnen de dood veroorzaken. U krijgt elke dosis van een rituximab-injectieproduct in een medische instelling 

en een arts of verpleegkundige zal u zorgvuldig controleren terwijl u de medicatie krijgt. U krijgt bepaalde 

medicijnen om een   allergische reactie te voorkomen voordat u elke dosis van een rituximab-injectieproduct 

krijgt. Vertel het uw arts als u ooit een reactie heeft gehad op een rituximab-product of als u een onregelmatige 

hartslag, pijn op de borst, andere hartproblemen of longproblemen heeft of ooit heeft gehad. Als u een van de 

volgende symptomen ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts of andere zorgverlener: netelroos; uitslag; 

jeuk; zwelling van de lippen, tong of keel; moeite met ademhalen of slikken; duizeligheid; flauwvallen; 

kortademigheid, piepende ademhaling; hoofdpijn; bonzende of onregelmatige hartslag; snelle of zwakke pols; 

bleke of blauwachtige huid; pijn op de borst die kan uitstralen naar andere delen van het bovenlichaam; 

zwakheid; of zwaar zweten.

Rituximab-injectieproducten hebben ernstige, levensbedreigende huid- en mondreacties veroorzaakt. Als u een van 

de volgende symptomen ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts: pijnlijke zweren of zweren op de huid, 

lippen of mond; blaren; uitslag; of schilferende huid.

U kunt al besmet zijn met hepatitis B (een virus dat de lever infecteert en ernstige leverschade kan 
veroorzaken) maar geen symptomen van de ziekte heeft. In dit geval kan het krijgen van een 
injectieproduct met rituximab het risico verhogen dat uw infectie ernstiger of levensbedreigend 
wordt en dat u symptomen krijgt. Vertel het uw arts als u een ernstige
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infectie, inclusief hepatitis B-virusinfectie. Uw arts zal een bloedtest bestellen om te zien of u een inactieve 

hepatitis B-infectie heeft. Indien nodig kan uw arts u medicijnen geven om deze infectie te behandelen voor 

en tijdens uw behandeling met een rituximab-injectieproduct. Uw arts zal u ook controleren op tekenen van 

een hepatitis B-infectie tijdens en gedurende enkele maanden na uw behandeling. Als u een van de volgende 

symptomen ervaart tijdens of na uw behandeling, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: overmatige 

vermoeidheid, gele verkleuring van de huid of ogen, verlies van eetlust, misselijkheid of braken, spierpijn, 

maagpijn of donkere urine.

Sommige mensen die een rituximab-injectieproduct kregen, ontwikkelden progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML; 

een zeldzame infectie van de hersenen die niet kan worden behandeld, voorkomen of genezen en die gewoonlijk de dood of 

ernstige invaliditeit veroorzaakt) tijdens of na hun behandeling. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts: nieuwe of plotselinge veranderingen in denken of verwarring; moeite met praten of lopen; 

verlies van evenwicht; verlies van kracht; nieuwe of plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen; of andere 

ongebruikelijke symptomen die zich plotseling ontwikkelen.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de 

reactie van uw lichaam op een rituximab-injectieproduct te controleren.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven 
wanneer u begint met de behandeling met rituximab-injectie en elke keer dat u de medicatie krijgt. 
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.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van een rituximab-injectieproduct.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rituximab-injectieproducten worden alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt om verschillende soorten non-Hodgkin-lymfoom (NHL; een type kanker dat begint in een type witte bloedcellen dat normaal 

gesproken infecties bestrijdt) te behandelen. Rituximab-injectieproducten worden ook gebruikt met andere medicijnen voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL; een vorm van kanker van de witte 

bloedcellen). Rituximab-injectie (Rituxan) wordt ook gebruikt met methotrexaat (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, anderen) om de symptomen van reumatoïde artritis (RA; een aandoening waarbij het lichaam zijn eigen gewrichten 

aanvalt, pijn, zwelling en functieverlies te veroorzaken) bij volwassenen die al zijn behandeld met een bepaald type medicijn dat een tumornecrosefactor (TNF)-remmer wordt genoemd. Rituximab-injectie (Rituxan, Ruxience) 

wordt ook gebruikt bij volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder, samen met andere geneesmiddelen voor de behandeling van granulomatose met polyangiitis (Wegener's granulomatose) en microscopische 

polyangiitis, aandoeningen waarbij het lichaam de eigen aderen en andere bloedvaten aanvalt, waardoor schade aan organen, zoals het hart en de longen. Rituximab-injectie (Rituxan) wordt gebruikt voor de behandeling 

van pemphigus vulgaris (een aandoening die pijnlijke blaren op de huid en de binnenkant van de mond, neus, keel en geslachtsdelen veroorzaakt). Rituximab-injectieproducten bevinden zich in een klasse medicijnen die 

monoklonale antilichamen worden genoemd. Ze behandelen de verschillende soorten NHL en CLL door dit zijn aandoeningen waarbij het lichaam zijn eigen aderen en andere bloedvaten aanvalt, wat schade toebrengt aan 

organen, zoals het hart en de longen. Rituximab-injectie (Rituxan) wordt gebruikt voor de behandeling van pemphigus vulgaris (een aandoening die pijnlijke blaren op de huid en de binnenkant van de mond, neus, keel en 

geslachtsdelen veroorzaakt). Rituximab-injectieproducten bevinden zich in een klasse medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Ze behandelen de verschillende soorten NHL en CLL door dit zijn 

aandoeningen waarbij het lichaam zijn eigen aderen en andere bloedvaten aanvalt, wat schade toebrengt aan organen, zoals het hart en de longen. Rituximab-injectie (Rituxan) wordt gebruikt voor de behandeling van 

pemphigus vulgaris (een aandoening die pijnlijke blaren op de huid en de binnenkant van de mond, neus, keel en geslachtsdelen veroorzaakt). Rituximab-injectieproducten bevinden zich in een klasse medicijnen die 

monoklonale antilichamen worden genoemd. Ze behandelen de verschillende soorten NHL en CLL door
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kankercellen doden. Bepaalde injectieproducten met rituximab behandelen ook reumatoïde artritis, granulomatose met 

polyangiitis, microscopische polyangiitis en pemphigus vulgaris door de activiteit te blokkeren van het deel van het 

immuunsysteem dat de gewrichten, aderen en andere bloedvaten kan beschadigen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rituximab-injectieproducten worden geleverd als een oplossing (vloeistof) om in een ader te worden geïnjecteerd. Rituximab-

injectieproducten worden toegediend door een arts of verpleegkundige in een medisch kantoor of infuuscentrum. Uw 

doseringsschema hangt af van de aandoening die u heeft, de andere medicijnen die u gebruikt en hoe goed uw lichaam op de 

behandeling reageert.

Rituximab-injectieproducten moeten langzaam in een ader worden toegediend. Het kan enkele uren of langer duren voordat u 

uw eerste dosis van een rituximab-injectieproduct krijgt, dus u moet van plan zijn het grootste deel van de dag op het medische 

kantoor of infusiecentrum door te brengen. Na de eerste dosis kunt u sneller een rituximab-injectieproduct krijgen , afhankelijk 

van hoe u op de behandeling reageert.

U kunt symptomen krijgen zoals koorts, koude rillingen, vermoeidheid, hoofdpijn of misselijkheid terwijl u een 
dosis van een rituximab-product krijgt, vooral de eerste dosis. Vertel het uw arts of andere zorgverlener als u 
deze symptomen ervaart terwijl u uw medicatie krijgt. Uw arts kan andere medicijnen voorschrijven om deze 
symptomen te helpen voorkomen of verlichten. Uw arts zal u vertellen deze medicijnen in te nemen voordat u 
elke dosis van een rituximab-product krijgt.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

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 rituximab-injectieproduct krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor rituximab, rituximab-abbs, rituximab-pvvr, andere 
medicijnen of een van de ingrediënten in rituximab-injectieproducten. 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: adalimumab (Humira); certolizumab (Cimzia); etanercept (Enbrel); golimumab (Simponi); 
infliximab (Remicade); andere medicijnen voor reumatoïde artritis; en medicijnen die het immuunsysteem 
onderdrukken, zoals azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus 
(Rapamune, Torisel) en tacrolimus (Envarsus, Prograf). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een van de aandoeningen heeft die worden genoemd in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 
en als u hepatitis C of andere virussen heeft of ooit heeft gehad, zoals waterpokken, herpes (een virus dat koortsblaasjes of 
blaren in de genitaliën kan veroorzaken). gebied), gordelroos, het West-Nijlvirus (een virus dat via muggenbeten wordt 
verspreid en ernstige symptomen kan veroorzaken), parvovirus B19 (vijfde ziekte; een veel voorkomend virus bij kinderen dat 
meestal alleen bij sommige volwassenen ernstige problemen veroorzaakt), of cytomegalovirus (een veelvoorkomend virus 
dat meestal alleen ernstige symptomen veroorzaakt bij mensen die
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verzwakt immuunsysteem of die bij de geboorte zijn geïnfecteerd), of een nierziekte. Vertel het uw 
arts ook als u nu een infectie heeft of als u een infectie heeft of ooit heeft gehad die niet overgaat of 
een infectie die komt en gaat.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U moet anticonceptie gebruiken om 
zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met een rituximab-injectieproduct en gedurende 12 maanden na 
uw laatste dosis. Praat met uw arts over soorten anticonceptie die voor u werken. Als u zwanger wordt terwijl u een 
rituximab-injectieproduct gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Rituximab kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met een 
rituximab-injectieproduct en gedurende 6 maanden na uw laatste dosis.

vraag uw arts of u vaccinaties moet krijgen voordat u begint met uw behandeling met een 
rituximab-injectieproduct. 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?

Als u een afspraak mist om een   rituximab-injectieproduct te krijgen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Rituximab-injectieproducten kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

diarree

rug- of gewrichtspijn

blozen

Nacht zweet

zich ongewoon angstig of bezorgd voelen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld 

in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

keelpijn, loopneus, hoesten, koorts, koude rillingen of andere tekenen van infectie

oorpijn

pijnlijk urineren

roodheid, gevoeligheid, zwelling of warmte van het huidgebied

beklemming op de borst

Rituximab-injectieproducten kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen 

heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.
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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?

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

Rituxan®(rituximab)

Ruxience®(rituximab-pvvr)

Truxima®(rituximab-abbs)

Laatst herzien - 15-04-2020

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie
voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607038.html 5/5

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

