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Secukinumab-injectie
uitgesproken als (sek'' ue kin' ue mab)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Secukinumab-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis (een huidziekte waarbij zich op sommige delen 

van het lichaam rode, schilferige vlekken vormen) bij volwassenen van wie de psoriasis te ernstig is om alleen met plaatselijke medicatie te worden 

behandeld. Het wordt ook gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van artritis psoriatica (een aandoening die gewrichtspijn en zwelling en 

schilfers op de huid veroorzaakt). Secukinumab-injectie wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van spondylitis ankylopoetica (een 

aandoening waarbij het lichaam de gewrichten van de wervelkolom en andere gebieden aanvalt, wat pijn, zwelling en gewrichtsschade 

veroorzaakt). Het wordt ook gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van actieve niet-radiografische axiale spondyloartritis (een aandoening 

waarbij het lichaam de gewrichten van de wervelkolom en andere gebieden aanvalt, pijn en tekenen van zwelling veroorzaakt, maar zonder 

veranderingen op röntgenfoto's). Secukinumab-injectie zit in een klasse van medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt 

door de werking van bepaalde cellen in het lichaam die de symptomen van psoriasis veroorzaken, te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Secukinumab-injectie wordt geleverd als een voorgevulde spuit, een doseerpen en als een poeder dat met vloeistof moet 

worden gemengd en subcutaan (onder de huid) moet worden geïnjecteerd. Het wordt gewoonlijk eenmaal per week 

geïnjecteerd voor de eerste 5 doses en daarna eenmaal per 4 weken. Voor artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica en axiale 

spondyloartritis kan het ook eenmaal per 4 weken worden geïnjecteerd. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en 

vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik secukinumab-injectie precies zoals 

aangegeven. Injecteer er niet meer of minder van of injecteer het vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

U kunt uw eerste subcutane dosis secukinumab-injectie in het kantoor van uw arts krijgen. Daarna kan uw arts u 
toestaan   om secukinumab zelf te injecteren of een vriend of familielid de injecties te laten uitvoeren. Lees voordat u 
de eerste keer zelf de secukinumab-injectie gebruikt, de informatie van de fabrikant voor de patiënt die bij de 
medicatie wordt geleverd. Vraag uw arts of apotheker om u of de persoon die het medicijn gaat injecteren, te laten 
zien hoe u het moet injecteren.

Gebruik elke spuit of doseerpen slechts één keer en injecteer alle oplossing in de spuit of pen. Gooi gebruikte 
spuiten en pennen weg in een prikbestendige container. Overleg met uw arts of apotheker hoe u de 
prikbestendige container weggooit.
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Als u een voorgevulde spuit of een gekoelde doseerpen gebruikt, plaats de spuit of pen dan op een vlakke ondergrond 

zonder de naalddop te verwijderen en laat deze 15-30 minuten opwarmen tot kamertemperatuur voordat u klaar bent om 

de medicatie te injecteren. . Probeer het medicijn niet op te warmen door het in een magnetron te verwarmen, in heet 

water te plaatsen of op een andere manier. Gebruik de injectie minstens 1 uur nadat u hem uit de koelkast heeft gehaald.

Schud geen spuit of doseerpen die secukinumab bevat.

Kijk altijd naar de secukinumab-oplossing voordat u deze injecteert. Controleer of de houdbaarheidsdatum niet is verstreken en of 

de vloeistof helder en kleurloos is. De vloeistof mag geen zichtbare deeltjes bevatten. Gebruik geen spuit of doseerpen als deze 

gebarsten of gebroken is, als de houdbaarheidsdatum is verstreken, of als de vloeistof troebel is of grote of gekleurde deeltjes 

bevat.

U kunt secukinumab-injectie overal aan de voorkant van uw dijen (bovenbeen), bovenarmen of buik (maag) 
injecteren, behalve uw navel en het gebied 2 inch (5 centimeter) eromheen. Gebruik voor elke injectie een 
andere injectieplaats om de kans op pijn of roodheid te verkleinen. Injecteer niet in een gebied waar de huid 
gevoelig, gekneusd, rood of hard is of waar u littekens of striae heeft.

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

met de behandeling met secukinumab-injectie. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker 

om advies als u vragen heeft.

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 secukinumab-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor secukinumab-injectie, andere medicijnen, latex of een van 
de bestanddelen van secukinumab-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten. Als u de 
voorgevulde spuit of doseerpen gaat gebruiken, vertel het dan aan uw arts als u of de persoon die het medicijn 
voor u gaat injecteren allergisch is voor rubber of latex.

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: anticoagulantia (bloedverdunners) zoals warfarine (Coumadin, Jantoven) en medicijnen die 
het immuunsysteem onderdrukken, zoals cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune). Uw arts moet mogelijk 
de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u de ziekte van Crohn heeft of ooit heeft gehad (een aandoening waarbij het lichaam de bekleding 
van het spijsverteringskanaal aanvalt, wat pijn, diarree, gewichtsverlies en koorts veroorzaakt) of een andere medische 
aandoening.

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

raadpleeg uw arts om te zien of u vaccinaties moet krijgen. Het is belangrijk dat u over alle voor uw leeftijd 
geschikte vaccins beschikt voordat u begint met uw behandeling met secukinumab-injectie. Laat u tijdens 
uw behandeling niet vaccineren zonder overleg met uw arts.
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u moet weten dat een injectie met secukinumab uw vermogen om infecties door bacteriën, virussen en 
schimmels te bestrijden kan verminderen en het risico kan vergroten dat u een ernstige of levensbedreigende 
infectie krijgt. Vertel het uw arts als u vaak een infectie krijgt of als u nu een infectie heeft of denkt te hebben. Dit 
omvat kleine infecties (zoals open snijwonden of zweren), infecties die komen en gaan (zoals herpes of 
koortsblaasjes) en chronische infecties die niet verdwijnen. Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens 
of kort na uw behandeling met secukinumab-injectie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: koorts, 
zweten of koude rillingen, spierpijn, kortademigheid, warme, rode of pijnlijke huid of zweren op uw lichaam, 
diarree, maagpijn, frequent, dringend of pijnlijk urineren of andere tekenen van infectie.

u moet weten dat het gebruik van secukinumab-injectie het risico vergroot dat u tuberculose (tbc; een ernstige 
longinfectie) krijgt, vooral als u al bent geïnfecteerd met tuberculose maar geen symptomen van de ziekte heeft. Vertel 
het uw arts als u tbc heeft of ooit heeft gehad, als u in een land heeft gewoond waar tbc veel voorkomt, of als u in de 
buurt bent geweest van iemand die tbc heeft. Uw arts zal een huidtest uitvoeren om te zien of u een inactieve tbc-
infectie heeft. Indien nodig zal uw arts u medicijnen geven om deze infectie te behandelen voordat u secukinumab-
injectie gaat gebruiken. Als u een van de volgende symptomen van tuberculose heeft, of als u een van deze symptomen 
krijgt tijdens uw behandeling, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: hoesten, bloed of slijm ophoesten, zwakte 
of vermoeidheid, gewichtsverlies, verlies van eetlust, koude rillingen, koorts , of nachtelijk zweten.

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?

Bel uw arts om te vragen wat u moet doen als u een dosis secukinumab-injectie heeft gemist. Gebruik geen dubbele dosis om een   

vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

loopneus, verstopte neus, niezen

keelpijn

jeuk

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

in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische 

noodbehandeling:

uitslag

netelroos

moeite met ademhalen of slikken

flauw voelen

zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, de tong, de keel

beklemming op de borst
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heesheid

Secukinumab-injectie 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 

secukinumab-injectie in de koelkast, maar vries ze niet in. Bewaar de injectieflacons, de voorgevulde spuit en de doseerpennen 

in de originele dozen om ze tegen licht te beschermen.

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]

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.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Stel uw apotheker al uw vragen over secukinumab-injectie.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.
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supplementen. 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

Cosentyx®
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