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Safinamide
uitgesproken als (sa fin' a mide)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Safinamide wordt samen met de combinatie van levodopa en carbidopa (Duopa, Rytary, Sinemet, anderen) gebruikt om 

'off'-episodes te behandelen (tijden van moeilijk bewegen, lopen en spreken die kunnen optreden als de medicatie is 

uitgewerkt of willekeurig) in mensen met de ziekte van Parkinson (PD; een aandoening van het zenuwstelsel die 

problemen veroorzaakt met beweging, spiercontrole en evenwicht). Safinamide zit in een groep medicijnen die 

monoamineoxidase type B (MAO-B) -remmers worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid dopamine (een 

natuurlijke stof die nodig is om beweging te controleren) in de hersenen te verhogen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Safinamide wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal daags met of zonder 

voedsel ingenomen. Neem safinamide 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 safinamide 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 safinamide en kan uw dosis eenmaal verhogen na ten minste 

2 weken behandeling.

Stop niet met het innemen van safinamide zonder met uw arts te overleggen. Uw arts zal uw dosis waarschijnlijk verlagen 

voordat u stopt. Als u plotseling stopt met het gebruik van safinamide, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen, zoals 

koorts; Spierstijfheid; verwardheid; of veranderingen in het bewustzijn. Vertel het uw arts als u een van deze symptomen 

ervaart wanneer uw dosis safinamide wordt verlaagd.

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 safinamide inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor safinamide (zwelling van de mond of tong, kortademigheid), voor 
andere medicijnen of voor één van de bestanddelen van safinamide-tabletten. Vraag uw apotheker
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voor een lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: amfetaminen (stimulantia, 'uppers') zoals amfetamine (Adderall, Adzenys, Dyanavel XR, in Adderall), 

dextroamphetamine (Dexedrine, in Adderall) en methamfetamine (Desoxyn); bepaalde antidepressiva zoals amitriptyline (Elavil), amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine 

(Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), mirtazapine (Remeron) en trazodon; buspiron; cyclobenzaprine (Arix); methylfenidaat (Aptensio, Metadate, Ritalin, 

anderen); opioïden zoals meperidine (Demerol), methadon (Dolophine, Methadose), propoxyfeen (niet langer verkrijgbaar in de VS; Darvon) of tramadol (Conzip, Ultram, in 

Ultracet); selectieve serotonine- en noradrenalineheropnameremmers (SSNRI's) zoals duloxetine (Cymbalta) en venlafaxine (Effexor); en sint-janskruid; Vertel het uw arts ook als u 

een MAO-remmer gebruikt, zoals isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methyleenblauw, fenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) of tranylcypromine (Parnate). 

ze in de afgelopen twee weken. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen dat u safinamide niet samen met een van deze medicijnen mag gebruiken. Als u stopt met het innemen van 

safinamide, moet u ten minste 14 dagen wachten voordat u begint met het innemen van een van deze medicijnen. Gebruik ook geen dextromethorfan (in Robitussin DM; 

gevonden in veel niet-voorgeschreven hoest- en verkoudheidsproducten) samen met safinamide. of zijn gestopt met het gebruik ervan in de afgelopen twee weken. Uw arts zal u 

waarschijnlijk vertellen dat u safinamide niet samen met een van deze medicijnen mag gebruiken. Als u stopt met het innemen van safinamide, moet u ten minste 14 dagen 

wachten voordat u begint met het innemen van een van deze medicijnen. Gebruik ook geen dextromethorfan (in Robitussin DM; gevonden in veel niet-voorgeschreven hoest- en 

verkoudheidsproducten) samen met safinamide. of zijn gestopt met het gebruik ervan in de afgelopen twee weken. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen dat u safinamide niet 

samen met een van deze medicijnen mag gebruiken. Als u stopt met het innemen van safinamide, moet u ten minste 14 dagen wachten voordat u begint met het innemen van een 

van deze medicijnen. Gebruik ook geen dextromethorfan (in Robitussin DM; gevonden in veel niet-voorgeschreven hoest- en verkoudheidsproducten) samen met safinamide.

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: antipsychotica zoals clozapine (Clozaril, Fazaclo, Versacloz) en olanzapine 
(Zyprexa); benzodiazepinen zoals alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), lorazepam (Ativan), 
temazepam (Restoril) en triazolam (Halcion); medicijnen voor verkoudheid en allergieën (decongestiva), 
inclusief die in het oog of de neus; imatinib (Gleevec); irinotecan (Camptosar, Onivyde); isoniazide (Laniazid, 
in Rifamate, in Rifater); lapatinib (Tykerb); methotrexaat (Otrexup, Rasuvo); metoclopramide (Reglan); 
mitoxantron; rosuvastatine (Crestor); selectieve serotonineheropnameremmers zoals citalopram (Celexa), 
escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax, anderen), fluvoxamine (Luvox), paroxetine 
(Brisdelle, Paxil, Pexeva) en sertraline (Zoloft); sulfasalazine (Azulfidine); en topotecan (Hycamtin). Uw arts 
moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een leverziekte heeft. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen safinamide te gebruiken.

vertel het uw arts als u een psychische aandoening heeft of ooit heeft gehad, zoals schizofrenie (een geestesziekte die 
gestoord denken, verlies van interesse in het leven en sterke of ongebruikelijke emoties veroorzaakt), bipolaire stoornis 
(stemming die verandert van depressief in abnormaal opgewonden) , of psychose; of als u een hoge of lage bloeddruk 
heeft; dyskinesie (abnormale bewegingen); of slaapproblemen. Vertel het uw arts ook als u of een familielid problemen 
heeft of heeft gehad met het netvlies van uw ogen of albinisme (erfelijke aandoening die een gebrek aan kleur in de 
huid, het haar en de ogen veroorzaakt).

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

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven.

u moet weten dat safinamide u slaperig kan maken of ervoor kan zorgen dat u plotseling in slaap valt tijdens uw 
normale dagelijkse activiteiten. U voelt zich misschien niet slaperig of heeft geen andere waarschuwingssignalen 
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. Drink geen 
alcohol terwijl u safinamide gebruikt.
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u moet weten dat sommige mensen die medicijnen gebruikten, zoals safinamide, gokproblemen of andere 
intense drang of gedrag ontwikkelden die dwangmatig of ongebruikelijk voor hen waren, zoals verhoogde 
seksuele driften of gedrag. Bel uw arts als u een gokdrang heeft die moeilijk onder controle te houden is, als u 
hevige aandrang heeft 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.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

U kunt tijdens uw behandeling met safinamide een ernstige reactie krijgen als u voedsel eet dat rijk is aan tyramine. 

Tyramine wordt aangetroffen in veel voedingsmiddelen en dranken, waaronder vlees, gevogelte, vis of kaas die is gerookt, 

verouderd, onjuist bewaard of bedorven; bepaalde soorten fruit, groenten en bonen; alcoholische dranken; en 

gistproducten die gefermenteerd zijn. Uw arts of diëtist zal u vertellen welke voedingsmiddelen u volledig moet vermijden 

en welke voedingsmiddelen u in kleine hoeveelheden mag eten. Als u voedsel eet dat rijk is aan tyramine terwijl u 

safinamide gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Sla de gemiste dosis over en neem de volgende dag uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een   

vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

moeite met inslapen of doorslapen

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

verergering of frequentere lichaamsbewegingen die u niet onder controle hebt

visie verandert

hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

waanvoorstellingen (dingen geloven die niet echt zijn)

agitatie, hallucinaties, koorts, zweten, verwardheid, snelle hartslag, rillingen, ernstige spierstijfheid of 
spiertrekkingen, verlies van coördinatie, misselijkheid, braken of diarree

Safinamide 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).
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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.

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

Xadago®
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