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Ropinirol
uitgesproken als (roe pin' i role)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ropinirol wordt alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van de symptomen van de ziekte van 

Parkinson (PD; een aandoening van het zenuwstelsel die problemen veroorzaakt met beweging, spiercontrole en evenwicht), 

waaronder trillen van lichaamsdelen, stijfheid, vertraagde bewegingen, en problemen met evenwicht. Ropinirol wordt ook gebruikt 

voor de behandeling van het rustelozebenensyndroom (RLS- of Ekbom-syndroom; een aandoening die ongemak in de benen 

veroorzaakt en een sterke drang om de benen te bewegen, vooral 's nachts en wanneer u zit of ligt). Ropinirol zit in een klasse van 

medicijnen die dopamine-agonisten worden genoemd. Het werkt door te werken in plaats van dopamine, een natuurlijke stof in de 

hersenen die nodig is om beweging te beheersen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ropinirol wordt geleverd als een tablet en een tablet met verlengde afgifte (langwerkende werking) om via de mond in te nemen. Ropinirol 

kan met voedsel worden ingenomen om maagklachten te voorkomen. Wanneer ropinirol wordt gebruikt voor de behandeling van de 

ziekte van Parkinson, wordt de gewone tablet gewoonlijk driemaal per dag ingenomen en de tablet met verlengde afgifte eenmaal per 

dag. Als ropinirol wordt gebruikt voor de behandeling van het rustelozebenensyndroom, wordt de gewone tablet gewoonlijk eenmaal per 

dag ingenomen, 1 tot 3 uur voor het slapengaan. Ropinirol tabletten met verlengde afgifte worden niet gebruikt om het 

rustelozebenensyndroom te behandelen. Neem ropinirol elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw 

receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem ropinirol precies zoals 

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

Er zijn andere medicijnen met namen die lijken op de merknaam voor ropinirol. U moet er zeker van zijn dat 
u elke keer dat u uw recept vult ropinirol krijgt en niet een van dezelfde medicijnen. Zorg ervoor dat het 
recept dat uw arts u geeft duidelijk en gemakkelijk te lezen is. U moet de naam van uw medicijn weten en 
waarom u het gebruikt. Als u denkt dat u de verkeerde medicatie heeft gekregen, neem dan contact op met 
uw apotheker. Gebruik geen medicijnen tenzij u zeker weet dat dit de medicijnen zijn die uw arts heeft 
voorgeschreven.

Slik de tabletten met verlengde afgifte heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

Uw arts zal u starten met een lage dosis ropinirol en uw dosis geleidelijk verhogen om uw symptomen onder controle te 

houden. Als u ropinirol gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, zal uw arts uw dosis waarschijnlijk 

niet vaker dan eenmaal per week verhogen. Als u ropinirol gebruikt om rusteloze benen te behandelen
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syndroom, zal uw arts uw dosis waarschijnlijk na 2 dagen verhogen, opnieuw aan het einde van de eerste week, en 

dan niet vaker dan eenmaal per week. Het kan enkele weken duren voordat u een dosis bereikt die voor u werkt. Als 

u ropinirol gebruikt om het rustelozebenensyndroom te behandelen, kunt u een startpakket krijgen dat tabletten 

bevat met oplopende doses die u gedurende de eerste 2 weken van uw behandeling moet innemen. De dosis 

medicatie die u nodig heeft, hangt af van hoe goed uw lichaam op de medicatie reageert en kan verschillen van de 

doses in de kit. Uw arts zal u vertellen hoe u de kit moet gebruiken en of u alle tabletten die erin zitten, moet 

innemen. Volg de aanwijzingen van uw arts zorgvuldig op.

Ropinirol regelt de symptomen van de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom, maar geneest deze 

aandoeningen niet. Blijf ropinirol innemen, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van ropinirol zonder met 

uw arts te overleggen. Als u ropinirol gebruikt en plotseling stopt met het innemen van de medicatie, kunt u last krijgen 

van koorts, spierstijfheid, zweten, verwardheid, pijn, gebrek aan interesse of bezorgdheid voor gebruikelijke activiteiten of 

dingen waar u normaal gesproken om geeft, angst, depressie, vermoeidheid, moeite in slaap vallen of doorslapen, en 

andere symptomen. Als uw arts u vraagt   te stoppen met het gebruik van ropinirol, zal uw arts uw dosis waarschijnlijk 

geleidelijk verlagen, gedurende 7 dagen.

Als u om welke reden dan ook stopt met het innemen van ropinirol, begin dan niet opnieuw met het innemen van de medicatie zonder 

met uw arts te overleggen. Uw arts zal uw dosis waarschijnlijk geleidelijk weer willen verhogen.

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 ropinirol inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ropinirol, andere medicijnen of een van de bestanddelen 
van ropinirol-tabletten of tabletten met verlengde afgifte. Vraag uw arts of apotheker om een   lijst van ingrediënten 
in ropinirol tabletten met normale of verlengde afgifte.

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 dingen vermeldt: antidepressiva ('stemmingsliften'); antipsychotica (medicijnen voor geestesziekten); 
cimetidine (Tagamet, Tagamet HB); fluorochinolon-antibiotica zoals ciprofloxacine (Cipro) en norfloxacine 
(Noroxin); fluvoxamine (Luvox); hormoonvervangende therapie en hormonale anticonceptiva (anticonceptiepil, 
pleisters, ringen en injecties); insuline; lansoprazol (Prevacid); levodopa (in Sinemet, in Stalevo); medicijnen voor 
angst en toevallen; medicijnen die slaperigheid veroorzaken; metoclopramide (Reglan); mexiletine (Mexitil); 
modafanil (Provigil); nafcilline; omeprazol (Prilosec, Zegerid); kalmerende middelen; slaappillen; en 
kalmeringsmiddelen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen. Vertel het uw arts of apotheker als u stopt met het innemen van medicijnen terwijl u 
ropinirol gebruikt.

vertel het uw arts als u ooit een gokdrang heeft gehad die moeilijk onder controle te houden was en als u onverwachte 
slaperigheid overdag of een andere slaapstoornis dan het rustelozebenensyndroom heeft of ooit heeft gehad; hoge of 
lage bloeddruk; een psychotische stoornis (geestesziekte die abnormale gedachten of waarnemingen veroorzaakt); of 
hart-, lever- of nierziekte.
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vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u zwanger wordt terwijl u ropinirol 
gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Vertel het uw arts ook als u borstvoeding geeft. Ropinirol kan de 
hoeveelheid moedermelk verminderen.

u moet weten dat ropinirol u slaperig kan maken of ervoor kan zorgen dat u plotseling in slaap valt tijdens uw normale 
dagelijkse activiteiten. U kunt zich misschien niet slaperig voelen of andere waarschuwingssignalen hebben voordat u 
plotseling in slaap valt. Bestuur geen auto, bedien geen machines, werk niet op hoogte en neem niet deel aan mogelijk 
gevaarlijke activiteiten aan het begin van uw behandeling totdat u weet welke invloed de medicatie op u heeft. Als u 
plotseling in slaap valt terwijl u iets aan het doen bent, zoals televisie kijken, praten, eten of autorijden, of als u erg 
slaperig wordt, vooral overdag, neem dan contact op met uw arts. Rijd niet, werk niet op hoge plaatsen en bedien geen 
machines totdat u met uw arts heeft gesproken.

onthoud dat alcohol kan bijdragen aan de slaperigheid die door dit medicijn wordt veroorzaakt. Vertel het uw arts als u 
regelmatig alcoholische dranken drinkt.

vertel het uw arts als u tabaksproducten gebruikt. Bel uw arts als u begint of stopt met roken tijdens uw 
behandeling met ropinirol. Roken kan de effectiviteit van dit medicijn verminderen.

u moet weten dat sommige mensen die medicijnen zoals ropinirol gebruikten of gebruikten, intense neigingen of 
gedrag ontwikkelden die dwangmatig of ongebruikelijk voor hen waren, zoals gokken, verhoogde seksuele drang of 
gedrag, overmatig winkelen en eetaanvallen. Bel uw arts als u een gokdrang heeft die moeilijk onder controle te 
houden is, als u een intense behoefte heeft om te winkelen, te eten, seks te hebben of te gokken, of als u uw gedrag 
niet onder controle kunt houden. Vertel uw familieleden over dit risico, zodat zij de dokter kunnen bellen, zelfs als u 
zich niet realiseert dat uw gokken of andere intense drang of ongewoon gedrag een probleem is geworden.

u moet weten dat ropinirol duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, misselijkheid of zweten kan veroorzaken als u 
te snel opstaat vanuit een zittende of liggende positie. Dit komt vaker voor wanneer u voor het eerst ropinirol gaat 
gebruiken of bij een verhoging van de dosis ropinirol. Om dit probleem te voorkomen, stapt u langzaam uit de stoel 
of het bed en laat u uw voeten een paar minuten op de grond rusten voordat u opstaat.

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 regelmatig ropiniroltabletten gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen en u vergeet een dosis, neem 

dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste 

dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.

Als u gewone ropiniroltabletten gebruikt om het rustelozebenensyndroom te behandelen en u mist een dosis, sla dan de 

gemiste dosis over. Neem uw normale dosis 1 tot 3 uur voor uw volgende bedtijd in. Verdubbel de volgende dosis niet om 

een   vergeten dosis in te halen.

Als u ropinirol tabletten met verlengde afgifte gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en u een dosis overslaat, 

neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Ga de volgende dag terug naar uw normale doseringsschema. Als het echter 

bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen 

dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?
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Ropinirol kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

braken

buikpijn

brandend maagzuur of gas

diarree

constipatie

verminderde eetlust

gewichtsverlies

duizeligheid

slaperigheid

vermoeidheid

zwakheid

hoofdpijn

zweten of blozen

verwardheid

moeite met onthouden of concentreren

ongerustheid

ongecontroleerde, plotselinge lichaamsbewegingen

trillen van een deel van je lichaam dat je niet onder controle hebt

verminderde gevoeligheid (reactie) op aanraking

frequente of dringende behoefte om te plassen

moeite met urineren of pijn bij het plassen

bij mannen, moeite om een   erectie te krijgen of te behouden

rug-, spier- of gewrichtspijn

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

zwelling van de handen, armen, voeten, enkels of onderbenen

droge mond

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

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

ongewoon achterdochtig voelen tegenover anderen
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verwardheid

agressief of onvriendelijk gedrag

vreemde gedachten of overtuigingen hebben die geen basis hebben in de werkelijkheid

agitatie

flauwvallen

pijn op de borst

langzame, snelle of onregelmatige hartslag

uitslag

netelroos

jeuk

zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel

kortademigheid

moeite met slikken of ademen

dubbelzien of andere veranderingen in het gezichtsvermogen

Sommige mensen die ropinirol en andere soortgelijke medicijnen gebruiken, hebben fibrotische veranderingen (littekens of 

verdikking) in hun longen en hartkleppen ontwikkeld. Het is nog niet bekend of dit probleem wordt veroorzaakt door ropinirol. 

Praat met uw arts over het risico van het gebruik van dit medicijn.

Ropinirol 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).

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 direct zonlicht, 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, aangezien veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en
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jonge kinderen kunnen ze gemakkelijk 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 kunnen zijn:

misselijkheid

braken

duizeligheid

flauwvallen

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

nachtmerries

slaperigheid

verwardheid

zweten

angst in een kleine of gesloten ruimte

lichaamsbewegingen die moeilijk te controleren zijn

snelle, onregelmatige of bonzende hartslag

pijn op de borst

zwakheid

hoesten

agitatie

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 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.
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randnamen

Requip®ik

Requip®XLik

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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