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Cyclosporine
uitgesproken als (sye' kloe spor een)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Cyclosporine is verkrijgbaar in zijn oorspronkelijke vorm en als een ander product dat is aangepast (veranderd) 

zodat het medicijn beter in het lichaam kan worden opgenomen. Origineel cyclosporine en cyclosporine 

(gemodificeerd) worden in verschillende hoeveelheden door het lichaam opgenomen, dus ze kunnen elkaar 

niet vervangen. Neem alleen het type ciclosporine dat door uw arts is voorgeschreven. Als uw arts u een 

schriftelijk recept geeft, controleer dan of hij of zij heeft aangegeven welk type ciclosporine u moet krijgen. Elke 

keer dat u uw recept hebt ingevuld, kijkt u naar de merknaam die op uw receptlabel is afgedrukt om er zeker 

van te zijn dat u hetzelfde type ciclosporine heeft gekregen. Neem contact op met uw apotheker als de 

merknaam niet bekend is of als u niet zeker weet of u het juiste type ciclosporine heeft gekregen.

Het gebruik van ciclosporine of ciclosporine (gemodificeerd) kan het risico verhogen dat u een infectie of kanker 

krijgt, met name lymfoom (kanker van een deel van het immuunsysteem) of huidkanker. Dit risico kan groter zijn als 

u ciclosporine of ciclosporine (gemodificeerd) gebruikt met andere medicijnen die de werking van het 

immuunsysteem verminderen, zoals azathioprine (Imuran), chemotherapie bij kanker, methotrexaat (Rheumatrex), 

sirolimus (Rapamune) en tacrolimus (Prograf) . Vertel het uw arts als u een van deze medicijnen gebruikt en als u een 

vorm van kanker heeft of ooit heeft gehad. Om uw risico op huidkanker te verminderen, moet u van plan zijn 

onnodige of langdurige blootstelling aan zonlicht te vermijden en beschermende kleding, zonnebrillen en 

zonnebrandcrème te dragen tijdens uw behandeling. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts: keelpijn, koorts, koude rillingen en andere tekenen van infectie; griepachtige 

symptomen; hoesten; moeite met urineren; pijn bij het plassen; een rood, verheven of gezwollen gebied op de huid; 

nieuwe zweren of verkleuring van de huid; knobbels of massa's overal in uw lichaam; Nacht zweet; gezwollen klieren 

in de nek, oksels of lies; moeite met ademhalen; pijn op de borst; zwakte of vermoeidheid die niet weggaat; of pijn, 

zwelling of volheid in de maag.

Cyclosporine en ciclosporine (gemodificeerd) kunnen hoge bloeddruk en nierbeschadiging veroorzaken. 
Vertel het uw arts als u hoge bloeddruk of nierziekte heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts ook als u 
een van de volgende medicijnen gebruikt: amfotericine B (Amphotec, Fungizone); cimetidine (Tagamet); 
ciprofloxacine (Cipro); colchicine; fenofibraat (Antara, Lipophen, Tricor); gemfibrozil (Lopid); gentamicine; 
ketoconazol (Nizoral); melfalan (Alkeran); niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals 
diclofenac (Cataflam, Voltaren), naproxen (Aleve, Naprosyn) en
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sulindac (Clinoril); ranitidine (Zantac); tobramycine (Tobi); trimethoprim met sulfamethoxazol (Bactrim, Septra); en 

vancomycine (Vancocine). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met 

uw arts: duizeligheid; zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen; snelle, oppervlakkige 

ademhaling; misselijkheid; of onregelmatige hartslag.

Als u psoriasis heeft, vertel uw arts dan over alle psoriasisbehandelingen en medicijnen die u gebruikt of in het 

verleden heeft gebruikt. Het risico dat u huidkanker krijgt is groter als u ooit bent behandeld met PUVA (psoraleen en 

UVA; behandeling voor psoriasis waarbij orale of plaatselijke medicatie wordt gecombineerd met blootstelling aan 

ultraviolet A-licht); methotrexaat (Rheumatrex) of andere medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken; UVB 

(blootstelling aan ultraviolet B-licht om psoriasis te behandelen); kool teer; of bestralingstherapie. U mag niet worden 

behandeld met PUVA, UVB of medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken terwijl u ciclosporine (gemodificeerd) 

gebruikt om psoriasis te behandelen.

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

reactie van uw lichaam op ciclosporine of ciclosporine (gemodificeerd) te controleren.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Cyclosporine en cyclosporine (gemodificeerd) worden samen met andere medicijnen gebruikt om afstoting van transplantaten 

(aanval van het getransplanteerde orgaan door het immuunsysteem van de persoon die het orgaan heeft gekregen) te voorkomen 

bij mensen die nier-, lever- en harttransplantaties hebben ondergaan. Ciclosporine (gemodificeerd) wordt ook alleen of met 

methotrexaat (reumatrex) gebruikt om de symptomen van reumatoïde artritis (artritis veroorzaakt door zwelling van het slijmvlies 

van de gewrichten) te behandelen bij patiënten bij wie de symptomen niet werden verlicht door alleen methotrexaat. Cyclosporine 

(gemodificeerd) wordt ook gebruikt voor de behandeling van psoriasis (een huidziekte waarbij zich op sommige delen van het 

lichaam rode, schilferige plekken vormen) bij bepaalde patiënten die niet geholpen zijn door andere behandelingen. Cyclosporine 

en cyclosporine (gemodificeerd) zitten in een klasse medicijnen die immunosuppressiva worden genoemd.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Cyclosporine en cyclosporine (gemodificeerd) worden beide geleverd als een capsule en een oplossing (vloeistof) om via de 

mond in te nemen. Cyclosporine wordt meestal eenmaal per dag ingenomen. Cyclosporine (gemodificeerd) wordt meestal 

twee keer per dag ingenomen. Het is belangrijk om beide soorten ciclosporine regelmatig in te nemen. Neem ciclosporine 

of ciclosporine (aangepast) elke dag op dezelfde tijd(en) en laat elke dag dezelfde hoeveelheid tijd tussen de doses en 

maaltijden. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel 

dat u niet begrijpt. Neem cyclosporine of cyclosporine (gemodificeerd) precies zoals aangegeven. Neem niet meer of 

minder van het medicijn of neem het vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts zal waarschijnlijk uw dosis ciclosporine of ciclosporine (aangepast) tijdens uw behandeling aanpassen. Als u 

een van beide typen ciclosporine gebruikt om afstoting van transplantaten te voorkomen, zal uw arts u waarschijnlijk 

starten met een hoge dosis van de medicatie en uw dosis geleidelijk verlagen. Als u ciclosporine (gemodificeerd) 

gebruikt om reumatoïde artritis of psoriasis te behandelen, zal uw arts u waarschijnlijk starten met een lage dosis 

van de medicatie en uw dosis geleidelijk verhogen. Uw arts kan ook uw dosis verlagen
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als u bijwerkingen van de medicatie ervaart. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw 
behandeling.

Cyclosporine (gemodificeerd) helpt de symptomen van psoriasis en reumatoïde artritis onder controle te houden, maar geneest 

deze aandoeningen niet. Als u ciclosporine (gemodificeerd) gebruikt om psoriasis te behandelen, kan het 2 weken of langer duren 

voordat uw symptomen beginnen te verbeteren en 12 tot 16 weken voordat u het volledige effect van de medicatie voelt. Als u 

ciclosporine (gemodificeerd) gebruikt om reumatoïde artritis te behandelen, kan het 4 tot 8 weken duren voordat uw symptomen 

verbeteren. Blijf ciclosporine (gemodificeerd) innemen, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van ciclosporine 

(gemodificeerd) zonder met uw arts te overleggen. Uw arts kan uw dosis geleidelijk verlagen.

U kunt een ongewone geur opmerken wanneer u een blisterkaart met ciclosporinecapsules opent. Dit is normaal en 

betekent niet dat het medicijn beschadigd of onveilig is om te gebruiken.

Cyclosporine (gemodificeerde) drank kan geleren of klonterig worden als het wordt blootgesteld aan temperaturen onder 

68 °F (20 °C). U kunt de oplossing gebruiken, zelfs als deze is gegeleerd, of u kunt de oplossing weer vloeibaar maken door 

deze op kamertemperatuur (77 °F [25 °C]) te laten komen.

Cyclosporine en ciclosporine (gemodificeerde) drank moeten voor gebruik met een vloeistof worden gemengd. 

Cyclosporine (gemodificeerde) drank kan worden gemengd met sinaasappelsap of appelsap, maar mag niet worden 

gemengd met melk. Cyclosporine drank kan worden gemengd met melk, chocolademelk of sinaasappelsap. U moet 

één drankje uit de juiste lijst kiezen en uw medicatie altijd met dat drankje mengen.

Volg deze stappen om een   van beide soorten drank in te nemen:

Vul een glazen (geen plastic) beker met de drank die je hebt gekozen.

Verwijder de beschermkap van de bovenkant van de doseerspuit die bij uw medicatie is geleverd.

Plaats de punt van de spuit in de fles met oplossing en trek de zuiger naar achteren om de spuit te vullen met de 
hoeveelheid oplossing die uw arts heeft voorgeschreven.

Houd de spuit boven de vloeistof in uw glas en druk op de zuiger om het medicijn in het glas te 
plaatsen.

Roer het mengsel goed door.

Drink meteen alle vloeistof in het glas op.

Giet een beetje meer van de drank die je hebt gekozen in het glas, draai het glas rond om te spoelen en drink de 
vloeistof op.

Droog de buitenkant van de spuit af met een schone handdoek en plaats de beschermhoes terug. Was de spuit niet 
met water. Als u de spuit toch moet wassen, zorg er dan voor dat deze volledig droog is voordat u hem gebruikt om 
een   nieuwe dosis af te meten.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Cyclosporine en ciclosporine (gemodificeerd) worden soms ook gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Crohn (een aandoening 

waarbij het lichaam het slijmvlies van het spijsverteringskanaal aanvalt, wat pijn, diarree, gewichtsverlies en koorts veroorzaakt) en om 

afstoting te voorkomen bij patiënten die alvleesklierkanker hebben gekregen. of hoornvliestransplantaties. Praat met uw arts over de 

mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.
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Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u ciclosporine of ciclosporine (gemodificeerd) inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor cyclosporine, cyclosporine (gemodificeerd), andere medicijnen of 
een van de niet-actieve ingrediënten in cyclosporine of cyclosporine (gemodificeerde) capsules of oplossing. Vraag uw 
apotheker om een   lijst van de inactieve ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en 
voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt die worden 
vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de volgende: aciclovir (Zovirax); allopurinol 
(Zyloprim); amiodaron (Cordaron); angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmers zoals benazepril (Lotensin), 
captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril 
(Aceon), quinapril (Accupril ), ramipril (Altace) en trandolapril (Mavik); angiotensine II-receptorantagonisten zoals 
candesartan (Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro), losartan (Cozaar), olmesartan (Benicar), telmisartan 
(Micardis) en valsartan (Diovan); bepaalde antischimmelmedicijnen zoals fluconazol (Diflucan) en itraconazol 
(Sporanox); azithromycine (Zithromax); bromocriptine (Parlodel); calciumkanaalblokkers zoals diltiazem (Cardizem), 
nicardipine (Cardene) en verapamil (Calan); carbamazepine (Tegretol); cholesterolverlagende medicijnen (statines) 
zoals atorvastatine (Lipitor), fluvastatine (Lescol), lovastatine (Mevacor), pravastatine (Pravachol) en simvastatine 
(Zocor); claritromycine (Biaxin); combinatie van dalfopristine en quinupristine (Synercid); danazol; digoxine (Lanoxine); 
bepaalde diuretica ('plaspillen'), waaronder amiloride (Midamor), spironolacton (Aldactone) en triamtereen (Dyazide); 
erytromycine; HIV-proteaseremmers zoals indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra) en 
saquinavir (Fortovase); imatinib (Gleevec); metoclopramide (Reglan); methylprednisolon (Medrol); nafcilline; octreotide 
(Sandostatine); orale anticonceptiva (anticonceptiepillen); orlistat (Xenical); fenobarbital; fenytoïne (Dilantin); 
kaliumsupplementen; prednisolon (Pediapred); repaglinide (Prandin); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, 
Rimactaan); sulfinpyrazon (Anturaan); terbinafine (Lamisil); en ticlopidine (Ticlid). Uw arts moet mogelijk de dosering 
van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldiger controleren op bijwerkingen. en ticlopidine (Ticlid). Uw arts moet 
mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldiger controleren op bijwerkingen. en ticlopidine 
(Ticlid). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldiger controleren op 
bijwerkingen.

als u sirolimus (Rapamune) inneemt, neem deze dan 4 uur nadat u ciclosporine of ciclosporine (gemodificeerd) heeft 
ingenomen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u een van de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN genoemde aandoeningen 
heeft of ooit heeft gehad: laag cholesterol, laag magnesiumgehalte in uw bloed, elke aandoening die het voor 
uw lichaam moeilijk maakt om voedingsstoffen op te nemen, of leverziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u zwanger wordt terwijl u een van beide typen 
ciclosporine gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Beide soorten ciclosporine kunnen het risico vergroten dat uw baby 
te vroeg wordt geboren.

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

laat u niet vaccineren zonder overleg met uw arts.

u moet weten dat ciclosporine de groei van extra weefsel in uw tandvlees kan veroorzaken. Zorg ervoor dat u uw 
tanden zorgvuldig poetst en bezoek regelmatig een tandarts tijdens uw behandeling om het risico te verkleinen dat u 
deze bijwerking krijgt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?
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Vermijd het drinken van grapefruitsap of het eten van grapefruit terwijl u ciclosporine of ciclosporine (gemodificeerd) gebruikt.

Uw arts kan u vertellen de hoeveelheid kalium in uw dieet te beperken. Volg deze instructies zorgvuldig. Praat 
met uw arts over de hoeveelheid kaliumrijk voedsel zoals bananen, pruimen, rozijnen en sinaasappelsap die u 
in uw dieet mag hebben. Veel zoutvervangers bevatten kalium, dus overleg met uw arts over het gebruik 
ervan tijdens uw behandeling.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, 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. Neem geen dubbele dosis om 

een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Cyclosporine en ciclosporine (gemodificeerd) kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts 
als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

hoofdpijn

diarree

maagzuur

gas-

verhoogde haargroei op het gezicht, armen of rug

groei van extra weefsel op het tandvlees

acne

blozen

oncontroleerbaar schudden van een deel van je lichaam

brandend of tintelend gevoel in de handen, armen, voeten of benen

spier- of gewrichtspijn

krampen

pijn of druk in het gezicht

oor problemen

borstvergroting bij mannen

depressie

moeite met inslapen of doorslapen

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

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

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

bleke huid

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601207.html 5/7



14/4/22, 16:40 Cyclosporine: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

geel worden van de huid of ogen

toevallen

verlies van bewustzijn

veranderingen in gedrag of stemming

moeite met het beheersen van lichaamsbewegingen

veranderingen in het gezichtsvermogen

verwardheid

uitslag

paarse vlekken op de huid

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

Cyclosporine en ciclosporine (gemodificeerd) kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Neem contact op met uw arts als u 

ongebruikelijke problemen ervaart tijdens het gebruik van een van beide medicijnen.

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). Bewaar dit 

geneesmiddel niet in de koelkast en vries het niet in. Gooi de resterende oplossing weg 2 maanden nadat u de fles voor 

het eerst hebt geopend.

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
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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:

geel worden van de huid of ogen

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

wat moet ik nog meer weten?

Laat niemand anders uw geneesmiddel 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 
(zelfzorg) 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

Gengraf®
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