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KWESTIE:De FDA vraagt   om herzieningen van de informatie over gebruik tijdens de zwangerschap in de voorschrijfinformatie van 

de hele klasse van statinegeneesmiddelen. Deze veranderingen omvatten het verwijderen van de contra-indicatie tegen het 

gebruik van deze geneesmiddelen bij alle zwangere patiënten. Een contra-indicatie is de sterkste waarschuwing van de FDA en 

wordt alleen toegevoegd wanneer een geneesmiddel niet mag worden gebruikt, omdat het risico duidelijk opweegt tegen 

eventuele voordelen. Omdat de voordelen van statines het voorkomen van ernstige of mogelijk fatale voorvallen bij een kleine 

groep zwangere patiënten met een zeer hoog risico kunnen omvatten, is het niet aangewezen om deze geneesmiddelen bij alle 

zwangere vrouwen te contra-indiceren.

FDA verwacht dat het verwijderen van de contra-indicatie beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiënten in 

staat zal stellen individuele beslissingen te nemen over voordelen en risico's, vooral voor degenen met een zeer hoog 

risico op een hartaanval of beroerte. Dit omvat patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie en patiënten 

die eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad.

ACHTERGROND:Statines zijn een klasse geneesmiddelen op recept die al tientallen jaren worden gebruikt om 

lipoproteïne met lage dichtheid (LDL-C of "slechte") cholesterol in het bloed te verlagen. Geneesmiddelen in de 

statineklasse omvatten atorvastatine, fluvastatine, lovastatine, pitavastatine, pravastatine, rosuvastatine en 

simvastatine.

AANBEVELINGEN:

Patiënten:Patiënten die statines gebruiken, moeten hun beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op de hoogte stellen als 

ze zwanger worden of vermoeden dat ze zwanger zijn. Uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan u adviseren of u 

moet stoppen met het gebruik van het geneesmiddel tijdens de zwangerschap en of u tijdelijk mag stoppen met het gebruik 

van statine tijdens het geven van borstvoeding. Patiënten met een hoog risico op een hartaanval of beroerte die statines nodig 

hebben na de bevalling, mogen geen borstvoeding geven en moeten alternatieven zoals zuigelingenvoeding gebruiken.

Professionele gezondheidszorgers: Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen de statinetherapie bij de meeste 

zwangere patiënten stop te zetten, of ze kunnen rekening houden met de aanhoudende therapeutische behoeften van het individu
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patiënt, met name degenen met een zeer hoog risico op cardiovasculaire voorvallen tijdens de zwangerschap. Vanwege 
de chronische aard van hart- en vaatziekten is behandeling van hyperlipidemie over het algemeen niet nodig tijdens de 
zwangerschap. Bespreek met patiënten of zij tijdelijk mogen stoppen met statines tijdens het geven van borstvoeding. 
Adviseer degenen die een statine nodig hebben vanwege hun cardiovasculaire risico dat borstvoeding niet wordt 
aanbevolen omdat het geneesmiddel in de moedermelk kan terechtkomen

De FDA hoopt dat de herziene tekst in de voorschrijfinformatie beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zal helpen gerust te stellen dat 

statines veilig kunnen worden voorgeschreven aan patiënten die zwanger kunnen worden, en hen zal helpen patiënten met onbedoelde 

blootstelling aan statine in het begin van de zwangerschap of voordat de zwangerschap wordt erkend dat het geneesmiddel is het is 

onwaarschijnlijk dat dit schadelijk is voor de ongeboren baby.

Ga voor meer informatie naar de FDA-website op: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]enhttp://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rosuvastatine wordt samen met een dieet, gewichtsverlies en lichaamsbeweging gebruikt om het risico op een hartaanval en beroerte te verminderen en om de kans te verkleinen dat een hartoperatie nodig is bij mensen 

met een hartaandoening of die een risico lopen op het ontwikkelen van een hartaandoening. Rosuvastatine wordt ook gebruikt om de hoeveelheid cholesterol, zoals low-density lipoproteïne (LDL)-cholesterol ('slechte 

cholesterol') en triglyceriden in het bloed te verlagen en om de hoeveelheid high-density lipoproteïne (HDL)-cholesterol ('goede cholesterol') te verhogen. ) in het bloed. Rosuvastatine kan ook samen met een dieet worden 

gebruikt om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in het bloed te verlagen bij kinderen en tieners van 8 tot 17 jaar met familiaire heterozygote hypercholesterolemie (een erfelijke aandoening waarbij cholesterol 

niet normaal uit het lichaam kan worden verwijderd). ). Rosuvastatine wordt gebruikt in combinatie met een dieet, en alleen of in combinatie met andere medicijnen, om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in 

het bloed te verlagen bij volwassenen en kinderen en tieners van 7 tot 17 jaar met familiaire homozygote hypercholesterolemie (een erfelijke aandoening). waarin cholesterol niet normaal uit het lichaam kan worden 

verwijderd). Rosuvastatine zit in een klasse medicijnen die HMG-CoA-reductaseremmers (statines) worden genoemd. Het werkt door de productie van cholesterol in het lichaam te vertragen om de hoeveelheid cholesterol 

die zich op de wanden van de slagaders kan ophopen te verminderen en de bloedtoevoer naar het hart, de hersenen en andere delen van het lichaam te blokkeren. om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in 

het bloed te verlagen bij volwassenen en kinderen en tieners van 7 tot 17 jaar die familiaire homozygote hypercholesterolemie hebben (een erfelijke aandoening waarbij cholesterol niet normaal uit het lichaam kan worden 

verwijderd). Rosuvastatine zit in een klasse medicijnen die HMG-CoA-reductaseremmers (statines) worden genoemd. Het werkt door de productie van cholesterol in het lichaam te vertragen om de hoeveelheid cholesterol 

die zich op de wanden van de slagaders kan ophopen te verminderen en de bloedtoevoer naar het hart, de hersenen en andere delen van het lichaam te blokkeren. om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in 

het bloed te verlagen bij volwassenen en kinderen en tieners van 7 tot 17 jaar die familiaire homozygote hypercholesterolemie hebben (een erfelijke aandoening waarbij cholesterol niet normaal uit het lichaam kan worden 

verwijderd). Rosuvastatine zit in een klasse medicijnen die HMG-CoA-reductaseremmers (statines) worden genoemd. Het werkt door de productie van cholesterol in het lichaam te vertragen om de hoeveelheid cholesterol 

die zich op de wanden van de slagaders kan ophopen te verminderen en de bloedtoevoer naar het hart, de hersenen en andere delen van het lichaam te blokkeren.

Ophoping van cholesterol en vetten langs de wanden van uw bloedvaten (een proces dat bekend staat als atherosclerose) 

vermindert de bloedstroom en daarmee de zuurstoftoevoer naar uw hart, hersenen en andere delen van uw lichaam. Het is 

aangetoond dat het verlagen van uw cholesterol- en vetgehalte in het bloed met rosuvastatine hartaandoeningen, angina 

pectoris (pijn op de borst), beroertes en hartaanvallen voorkomt.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rosuvastatine wordt geleverd als tablet (Crestor) om via de mond in te nemen. Rosuvastatine wordt ook geleverd als capsule (Ezallor) om 

via de mond in te nemen of te openen, te mengen met water en via een voedingssonde toe te dienen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per 

dag ingenomen, met of zonder voedsel. Neem rosuvastatine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de
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aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig door en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet 

begrijpt. Neem rosuvastatine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw 

arts heeft voorgeschreven.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis rosuvastatine en uw dosis geleidelijk verhogen, niet vaker 

dan eenmaal per 2 tot 4 weken.

Slik de capsules (Ezallor) heel door; kauw of plet ze niet. Als u de capsule niet kunt doorslikken, opent u 
de capsule en strooit u de inhoud voorzichtig op 1 theelepel appelmoes. Slik het hele mengsel 
onmiddellijk door zonder te kauwen. Bewaar het appelmoesmengsel niet voor later gebruik.

Blijf rosuvastatine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van rosuvastatine zonder overleg 

met uw arts.

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 rosuvastatine inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor rosuvastatine, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van rosuvastatine tabletten of capsules. Vraag uw apotheker om 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: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, 

Jantoven); colchicine (Colcrys); cimetidine (Tagamet); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darolutamide (Nubeqa); eltrombopag (Promacta); 

ketoconazol (Nizoral); andere medicijnen voor hoog cholesterol zoals fenofibraat (Tricor), gemfibrozil (Lopid) en niacine (Niaspan, Niacor); bepaalde 

medicijnen tegen het hepatitis C-virus (HCV), waaronder dasabuvir, ingenomen met ombitasvir, paritaprevir en ritonavir (Viekira Pak); glecaprevir 

ingenomen met pibrentasvir (Mavyret), ledipasvir ingenomen met sofosbuvir (Harvoni), simeprevir (niet langer beschikbaar in de VS), of sofosbuvir 

ingenomen met velpatasvir en/of voxilaprevir (Epclusa, Vosevi); bepaalde HIV-proteaseremmers, waaronder atazanavir (Reyataz) ingenomen met ritonavir 

(Norvir), en lopinavir en ritonavir (Kaletra); regorafenib (Stivarga); en spironolacton (Aldactone). Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking 

hebben met rosuvastatine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk 

de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt over alle medicijnen die u 

gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op 

bijwerkingen. dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet 

mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

als u antacida van aluminium en magnesiumhydroxide (Mylanta, Maalox) gebruikt, neem deze dan ten minste 2 
uur na rosuvastatine in.

vertel het uw arts als u een leverziekte heeft. Uw arts zal laboratoriumtests bestellen om te zien hoe goed uw 
lever werkt, zelfs als u denkt dat u geen leverziekte heeft. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen 
rosuvastatine te gebruiken als u een leverziekte heeft of als uit de tests blijkt dat u mogelijk een leverziekte 
ontwikkelt.

vertel het uw arts als u Aziatisch bent, als u meer dan 2 alcoholische dranken per dag drinkt, als u 65 jaar 
of ouder bent, als u ooit een leverziekte heeft gehad, of als u epileptische aanvallen, spierpijn of zwakte 
heeft of ooit heeft gehad , lage bloeddruk of nier- of schildklierziekte.
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vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag niet zwanger worden terwijl u 
rosuvastatine gebruikt. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die u tijdens uw behandeling kunt gebruiken. 
Als u zwanger wordt terwijl u rosuvastatine gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Rosuvastatine 
kan de foetus schaden.

geef geen borstvoeding terwijl u rosuvastatine gebruikt.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u rosuvastatine 
gebruikt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen vanwege ernstig letsel of een infectie, vertel dan de arts die u behandelt 
dat u rosuvastatine gebruikt.

vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcoholische dranken terwijl u rosuvastatine gebruikt. Alcohol kan het 
risico op ernstige bijwerkingen verhogen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet een vetarm, cholesterolarm dieet. Zorg ervoor dat u alle aanbevelingen voor lichaamsbeweging en voeding van uw 

arts of diëtist opvolgt. U kunt ook de website van het National Cholesterol Education Program (NCEP) bezoeken voor 

aanvullende voedingsinformatie op:http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://

www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter minder dan 12 uur duurt voordat uw volgende dosis is 

gepland, 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?

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

constipatie

buikpijn

duizeligheid

moeite met inslapen of doorslapen

depressie

gewrichtspijn

hoofdpijn

geheugenverlies of vergeetachtigheid

verwardheid

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

met uw arts of schakel medische noodhulp in:

spierpijn, gevoeligheid of zwakte (of als deze symptomen aanhouden na het stoppen met rosuvastatine)
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gebrek aan energie

koorts

pijn op de borst

donkere, roodachtige urine; verminderde hoeveelheid urine; zwakheid; en spierpijn

geel worden van de huid of ogen

donker gekleurde urine

pijn in de rechterbovenhoek van de buik

misselijkheid

extreme vermoeidheid

zwakheid

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

verlies van eetlust

griepachtige symptomen

uitslag

netelroos

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

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

heesheid

Rosuvastatine 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 overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

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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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.

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?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan tijdens uw behandeling laboratoriumtests 

bestellen, vooral als u symptomen van leverbeschadiging krijgt.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest krijgt dat u rosuvastatine 
gebruikt.

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.

randnamen

Crestor®

Ezallor®
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