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Beste lezer,

Je arts heeft het geneesmiddel XELJANZ voorgeschreven. Je krijgt XELJANZ omdat andere middelen (de zogenaamde 
DMARD’s) tot nu toe niet voldoende werkten, of omdat je deze niet goed kon verdragen. XELJANZ helpt klachten als 
pijn en zwelling te verminderen door ontstekingen te remmen. 

Hoe werkt XELJANZ? Hoe neem je XELJANZ in? Wat zijn mogelijke bijwerkingen? Veel mensen hebben vragen als 
ze aan een nieuwe behandeling beginnen. Vaak schieten die vragen pas te binnen na het bezoek aan de arts of in 
gesprek met vrienden/kennissen. 

Deze brochure geeft op veel vragen antwoord. De informatie in deze brochure is geen vervanging voor het advies  
dat je van je arts hebt gekregen. Neem contact op met je arts of apotheker als je andere vragen of twijfels hebt.
XELJANZ wordt voorgeschreven in combinatie met methotrexaat (MTX) voor de behandeling van matige tot ernstige 
actieve reumatoïde artritis (RA) en voor de behandeling van actieve arthritis psoriatica (PsA), bij volwassen patiënten 
die onvoldoende reageren op óf intolerant zijn voor één of meerdere DMARD’s. XELJANZ kan bij RA als monotherapie 
worden gegeven, indien MTX niet wordt verdragen of indien behandeling met MTX niet gepast is. 

De brochure is opgesteld in de je-vorm. We vertrouwen erop dat je/u daar geen bezwaar tegen hebt/heeft.
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Het afweersysteem (immuunsysteem) is een ingewikkeld 
netwerk van cellen en eiwitten dat normaal gesproken 
het lichaam beschermt tegen binnendringende bacteriën, 
virussen en andere organismen die infecties kunnen 
veroorzaken. Als het afweersysteem ook de eigen 
weefsels en/of organen als lichaamsvreemd ziet en 
aanvalt, ontstaat een chronische ontstekingsreactie en 
spreekt men van een auto-immuunziekte. Het lichaam 
kan dan bv antistoffen tegen de eigen weefsels gaan 
vormen. Over auto-immuunziekten is nog heel veel 
onbekend. Wel weten we dat ons erfelijk materiaal 
(genen) er een rol in speelt, in combinatie met invloeden 
van buitenaf. Afwijkingen in een of meer genen kunnen 
het risico op het ontwikkelen van deze ziekten verhogen. 
Een verhoogd risico betekent nog niet dat de ziekte zich 
ook ontwikkelt.

Een auto-immuunziekte (RA, PsA), wat is dat?
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Een auto-immuunziekte (RA, PsA), wat is dat?

Wat is reumatoïde artritis (RA)?
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische auto-
immuunziekte die voornamelijk de kleine gewrichten van 
de handen en voeten aantast. Ook grotere gewrichten 
kunnen betrokken zijn. Verschijnselen van RA, als gevolg 
van de ontstekingsreactie, zijn onder andere zwelling, 
pijn in gewrichten, algehele malaise en mogelijk 
beschadiging van de gewrichten. 

Wat is artritis psoriatica (PsA)
Artritis psoriatica (PsA) is een auto-immuunziekte 
waarbij gewrichtsklachten en huidontstekingen ontstaan. 
Deze veroorzaken zwelling, bewegingsbeperking,
pijn, soms beschadiging van gewrichten en rode plaques 
aan het huidoppervlak, die kunnen schilferen en jeuken. 
Vaak zijn ook de nagels ontstoken. 

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De arts stelt een diagnose op grond van de verschijnselen, 
lichamelijk onderzoek en speciaal laboratoriumonderzoek. 
Om de diagnose te stellen, moet de arts de patiënt 
regelmatig zien en steeds weer gerichte tests laten 
uitvoeren. Soms kan een auto-immuunziekte al worden 
vastgesteld voordat er veel schade is aangericht. De 
patiënt kan dan in een vroeg stadium medicijnen krijgen 
met als doel de ziekte zo goed mogelijk onder controle te 
krijgen. Je arts kan je adviseren hoe je de ziekte in de loop 
van de tijd het beste onder controle kunt houden. 

hoornlaag

opperhuid
o.a. TNF

lederhuid

Psoriasis huid
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 -  Klassieke reumaremmers (csDMARD’s), zoals metho- 
 trexaat en sulfasalazine, als tabletten en/of injectie.

 -  Biologische reumaremmers (bDMARD’s), zoals anti-
TNF of anti-IL 6, doorgaans als injectie. Ze bestaan 
geheel of gedeeltelijk uit dierlijk of menselijk eiwit en 
remmen de werking van één ontstekingseiwit of type 
afweercel in het lichaam. Biologische reumaremmers 
worden alleen voorgeschreven als klassieke 
reumaremmers onvoldoende werken óf als deze te 
veel bijwerkingen geven. 

 -  JAK-remmers (tsDMARD’s) als tabletten. Ze remmen 
de productie van verschillende ontstekingseiwitten 
in de afweercel. Een JAK-remmer kan, met en zonder 
methotrexaat (als een patiënt daar onvoldoende 
op reageert of dit niet verdraagt), in plaats van een 
biologische reumaremmer worden voorgeschreven. 
XELJANZ is zo’n JAK-remmer. 

Welke soorten medicijnen zijn er?
RA en PsA kunnen (nog) niet worden genezen. Er zijn  
verschillende soorten medicijnen. Omdat ze niet allemaal 
alle symptomen bestrijden, wordt vaak een combinatie 
van verschillende medicijnen voorgeschreven.

•  Pijnstillers zorgen voor minder pijn.
•  Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) verminderen 

de pijn en zorgen ook dat de ontsteking afneemt.
•  Corticosteroïden (bijnierschorshormonen) 

onderdrukken de ontsteking, waardoor de pijn 
vermindert en er minder zwelling optreedt in de 
gewrichten. Corticosteroïden kunnen ook plaatselijk 
worden toegediend door middel van een injectie.

•  Langwerkende reumaremmers (DMARD’s) remmen de 
chronische ontstekingsreactie af. Ze verminderen de 
activiteit van de ziekte, zodat de schade beperkt kan 
worden. De snelheid van werking kan verschillen per 
DMARD en per persoon. Er zijn 3 groepen DMARD’s:
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Bij iemand met reumatoïde artritis of artritis psoriatica 
is het immuunsysteem overactief en werkt het niet 
meer alleen tegen indringers, maar ook tegen het eigen 
lichaam (auto-immuun).
Hierbij spelen cytokinen - dat zijn ontstekingseiwitten 
zoals TNF, IL-6 en nog vele andere - een belangrijke rol 
in de communicatie tussen cellen. Cytokinen gaan als 
een boodschapper op pad om andere immuuncellen te 
‘vertellen’ dat er een ontsteking is. De cytokine doet dit 
door aan een receptor (ontvanger) van zo’n afweercelcel 
te binden. Op dat moment wordt JAK, dat zich in de 
cel bevindt, geactiveerd. Door deze "communicatie" 
worden nog meer cytokinen geactiveerd, zo wordt een 
chronische ontstekingsreactie voortgezet. 

JAK staat voor Janus Kinase en is een familie van eiwitten. 
JAK zit in de cel en lijkt in inactieve staat geen functie te 
hebben. Maar als JAK wordt geactiveerd, draagt JAK ertoe 

Hoe werkt XELJANZ?
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wereldwijd al ruim 115.0001 patiënten met reumatoïde 
artritis behandeld met XELJANZ. 

XELJANZ mag uitsluitend op voorschrift van een arts 
worden gebruikt. Neem dit geneesmiddel altijd precies 
zo in als in de bijsluiter wordt beschreven of je arts je 
heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem 
dan contact op met je arts of apotheker. Vertel je 
arts altijd welke andere medicatie of vrij verkrijgbare 
middelen je gebruikt. Ook als je elders onder behandeling 
bent, moet je arts dit weten.

De aanbevolen dosering is 5 mg tweemaal daags óf 11 
mg met verlengde afgifte eenmaal daags. Je arts kan de 
dosering verlagen als je een lever- of nierfunctiestoornis 
hebt of als je bepaalde andere geneesmiddelen voor-
geschreven hebt gekregen. Je arts kan de behandeling ook 
tijdelijk of blijvend stopzetten als uit bloedonderzoek blijkt 
dat je een laag aantal witte of rode bloedcellen hebt.

Hoe gebruik je XELJANZ?

bij dat andere eiwitten hun werking kunnen doen. Dit 
worden de JAK-pathways genoemd: JAK geeft signalen 
van andere stoff en, zoals bijvoorbeeld de cytokinen, door. 
XELJANZ is een JAK-remmer. De cytokinen binden zich 
nog wel aan de cel, maar JAK wordt geremd en brengt 
de boodschap dat er een ontsteking is, niet langer over. 
Daardoor worden er minder nieuwe ontstekingseiwitten 
aangemaakt. Hierdoor wordt de cirkel van ontsteking 
doorbroken en de balans in het afweersysteem van je 
lichaam hersteld. 

XELJANZ is een tablet en bevat de werkzame stof 
tofacitinib. Door deze stof wordt dus activatie van JAK 
geremd. Daarmee wordt de afweerreactie tegen het 
eigen lichaam geremd en neemt de ontsteking in de 
gewrichten en organen af. 

Met XELJANZ is wereldwijd al ervaring opgedaan in de 
behandeling van reumatoïde artritis. Inmiddels worden 
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Hoe gebruik je XELJANZ?

XELJANZ is beschikbaar in een verpakking voor de 
behandeling van 28 dagen.

Tablet van 5 mg en 11 mg
Niet op ware grootte
Tablet van 5 mg en 11 mg
Niet op ware grootte
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Tips voor het innemen van XELJANZ
•  Neem je tablet oraal (via de mond) in. De 5 mg-tablet 

kun je eventueel opgelost of fijngemaakt innemen, 
met bijvoorbeeld water of yoghurt. Let op: de 11 mg-
tablet moet in zijn geheel worden ingenomen, zonder 
te kauwen of de tablet op te lossen of fijn te maken. 

•  Neem je tablet elke dag op dezelfde tijd in. Bij de 5 mg-  
tablet betekent dit één tablet in de ochtend en één 
tablet in de avond. Voor de 11 mg-tablet geldt: één 
tablet per dag, in de ochtend óf in de avond. 

•  Je mag je tablet bij het eten innemen, maar dat hoeft niet. 
•  Als je per ongeluk meer tabletten dan voorgeschreven 

hebt ingenomen, moet je onmiddellijk je arts of 
apotheker op de hoogte stellen. 

•  Als je bent vergeten je tablet in te nemen, neem dan 
niet in één keer een dubbele dosis in om een vergeten 
tablet in te halen. Neem de volgende tablet op het 
gebruikelijke tijdstip in en ga door zoals voorheen.

•  Als je XELJANZ langere tijd bent vergeten, neem dan 
contact op met je behandelend arts. 

•  Je mag je behandeling niet op eigen initiatief stopzetten.
•  Ook mag je de voorgeschreven dosering niet wijzigen 

zonder eerst je arts te raadplegen. Als je XELJANZ 
11 mg met verlengde afgifte neemt, dan kun je in je 
ontlasting iets zien wat lijkt op een tablet: dit is het 
lege omhulsel.

Hoe schakel ik om van 
XELJANZ 5mg naar 11 mg?
•  Na je laatste tablet XELJANZ 5 mg tweemaal daags 

kun je de volgende dag je eerste tablet XELJANZ  
11 mg met verlengde afgifte nemen. 

Belangrijk: wissel niet af tussen XELJANZ 5 mg en 
XELJANZ 11 mg, tenzij je reumatoloog het zo voorschrijft.
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Andere belangrijke informatie
•  Gebruik het geneesmiddel niet meer na de uiterste 

houdbaarheidsdatum die op het etiket staat. Daar 
staat een maand en een jaar genoemd. De laatste dag 
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 

•  Bewaar XELJANZ bij kamertemperatuur in de 
oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 

•  Houd XELJANZ buiten het zicht en bereik van kinderen. 
•  Gebruik dit geneesmiddel niet als je merkt dat de 

tabletten zichtbare tekenen van bederf vertonen 
(bijvoorbeeld als ze gebroken of verkleurd zijn). 

•  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het 
toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker 
wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer 
gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier 
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Neem XELJANZ in volgens de aanwijzingen van de arts!
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Extra controletests 
Je arts zal regelmatig bloedonderzoek uitvoeren om te 
controleren of je voldoende witte en rode bloedcellen 
hebt: 
•  voordat je met XELJANZ begint; 
•  4-8 weken na aanvang van de behandeling; 
•  vervolgens elke 3 maanden. 

De arts kan ook andere tests uitvoeren, bijvoorbeeld 
om het cholesterolgehalte in je bloed te meten of de 
gezondheid van je lever te controleren. De arts zal je 
cholesterol 8 weken na aanvang van de behandeling 
controleren en van tijd tot tijd leverfunctietests laten 
uitvoeren.
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Soms mag je XELJANZ niet gebruiken 
Het is belangrijk dat je je gezondheidstoestand met je 
arts bespreekt voordat je XELJANZ gaat gebruiken. Je 
mag XELJANZ niet gebruiken als je: 
•  allergisch bent voor de werkzame stof tofacitinib of 

voor een van de overige bestanddelen van XELJANZ 
(elk 11mg tablet verlengde afgifte bevat 152,23 mg 
sorbitol);

•  erfelijke galactose-intolerantie, lactasedeficiëntie of 
glucosemalabsorptie hebt;

•  een ernstige infectie hebt, bijvoorbeeld 
bloedvergiftiging of actieve tuberculose (tbc);

•  te horen hebt gekregen dat je een ernstige 
leverfunctiestoornis hebt, bijvoorbeeld cirrose 
(verlittekening van de lever);

•  zwanger bent of borstvoeding geeft.

In bijlage 1. staat een overzicht van situaties vooraf 
waarin je je arts moet informeren.
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Zwangerschap, borstvoeding en XELJANZ 
Vóór de zwangerschap
Als je een vrouw bent die kinderen kan krijgen, moet 
je effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de 
behandeling met XELJANZ en tot ten minste 4 weken 
na de laatste dosis. Denk je zwanger te zijn of wil je 
zwanger worden terwijl je XELJANZ gebruikt, stel dan  
je arts onmiddellijk op de hoogte.

Zwanger of borstvoeding
Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Neem dan 
contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gaat 
gebruiken. XELJANZ mag niet worden gebruikt tijdens 
zwangerschap. Je mag ook geen borstvoeding geven 
terwijl je XELJANZ gebruikt. Wil je toch borstvoeding 
geven, wacht hier dan mee totdat je met jouw arts hebt 
gesproken over het stopzetten van de behandeling met 
XELJANZ.
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Mag je worden gevaccineerd als je 
XELJANZ gebruikt?
Als je XELJANZ gebruikt, mag je niet worden ingeënt 
met een levend vaccin. Overleg voorafgaande aan een 
vaccinatie altijd met een arts.

Kun je met XELJANZ op reis?
Jazeker, dat kan zelfs heel goed. Maar zoals bij elke reis 
geldt: goede voorbereiding is het halve werk.
•  Check voor vertrek bij de GGD of voor de 

vakantiebestemming vaccinaties (inentingen) nodig 
zijn. Zo ja, vraag dan aan de behandelend arts of die 
vaccinaties wel mogen in combinatie met XELJANZ.

•  Met het vliegtuig op vakantie? Vervoer je medicatie 
in je handbagage en neem dan altijd een schriftelijke 
doktersverklaring in het Engels mee over je 
medicijngebruik en de bijsluiter. Dat kan veel vragen en 
oponthoud bij de controle schelen.

•  Het is ook een goed idee om een medisch paspoort aan 
te vragen bij de apotheek.

•  XELJANZ kan bij kamertemperatuur worden bewaard.
•  Neem op vakantie altijd voor een week extra  

XELJANZ mee.
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Neem direct contact op met je arts als je:
•  tijdens of kort na inname van XELJANZ verschijnselen 

van een ernstige infectie krijgt, zoals koorts en 
koude rillingen, hoesten, huidblaren, maagpijn en 
aanhoudende hoofdpijn.

•  tijdens of kort na inname van XELJANZ mogelijke 
symptomen van een allergische reactie krijgt, zoals 
een beklemmend gevoel op de borst, piepende 
ademhaling, ernstige duizeligheid of een licht gevoel in 
het hoofd, zwelling van de lippen, tong of keel, jeuk of 
huiduitslag.

•  koorts en maag- of buikpijn ervaart, bloed in de 
ontlasting ziet en onverklaarde veranderingen in de 
stoelgang krijgt. Dit kunnen symptomen van een 
maag- of darmzweer zijn. In zeldzame gevallen 
krijgen mensen die XELJANZ gebruiken, maag- of 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel 
bijwerkingen hebben. Een overzicht van mogelijke 
bijwerkingen staat achter in deze brochure (bijlage 2). 
Let wel: niet iedereen krijgt ermee te maken. 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn infecties 
van neus, keel of bovenste luchtweg (nasofaryngitis). 
XELJANZ kan het vermogen van je lichaam om infecties 
te bestrijden verminderen. Een bestaande infectie kan 
verergeren of een nieuwe infectie krijgt meer kans. 
Neem contact op met je arts als je je niet lekker voelt. 
Bovendien zijn mensen ouder dan 65 jaar vatbaarder 
voor infecties. Bespreek met uw arts of tofacitinib nog 
de juiste keuze voor u is als u 65 jaar of ouder bent.

Mogelijke bijwerkingen van XELJANZ



darmperforaties, met name als ze ook niet-steroïdale 
ontstekingsremmers (NSAID’s) zoals ibuprofen, of 
corticosteroïden (zoals prednison) gebruiken. 

 
•  plotseling kortademig wordt of als je moeite krijgt  

met ademhalen, pijn op de borst of pijn in de 
bovenrug, een gezwollen been of arm, pijnlijke of 
gevoelige benen, of roodheid of verkleuring van je  
been of arm krijgt terwijl je XELJANZ gebruikt.  
Dit kunnen tekenen zijn van een bloedstolsel in  
de longen of aderen.

Mogelijke bijwerkingen van XELJANZ

Pfizer hoopt met deze brochure antwoord te geven op 
veel vragen. De informatie in deze brochure is echter 
geen vervanging voor het advies dat je van je arts hebt 
gekregen. Neem contact op met je arts of apotheker als 
je andere vragen of twijfels hebt.

Disclaimer
De tekst van deze brochure is gebaseerd op de 
samenvatting van de productkenmerken van XELJANZ 
(januari 2020).2 Bij vragen of onduidelijkheden kun je 
contact opnemen met je behandelend arts of bellen  
met 0800-6224636 (Medinfo).

Tot slot

Referenties:
1. Wollenhaupt J et al. Arthritis Research & Therapy (2019) 21:89
2. XELJANZ SmPC januari 2020.
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Informeer je arts in de volgende gevallen:

•  Als je denkt dat je een infectie hebt of als je 
verschijnselen van een infectie hebt, zoals koorts, 
zweten, koude rillingen, spierpijn, hoesten, 
kortademigheid, nieuw slijm of verandering van 
slijm, gewichtsverlies, warme, rode of pijnlijke huid 
of zweren op jouw lichaam, moeite met of pijn bij het 
slikken, diarree of maagpijn, een branderig gevoel bij 
het plassen of vaker plassen dan normaal, of erge 
vermoeidheid ervaart.

•  Als je een aandoening hebt die de kans op een infectie 
vergroot, zoals diabetes, hiv/aids of bij een zwak 
immuunsysteem.

•  Als je een infectie hebt of wordt behandeld voor 
een infectie, of als je infecties hebt die steeds weer 
terugkomen.

•  Als je chronische tbc hebt, in het verleden tbc hebt 
gehad of in nauw contact bent geweest met iemand 
met tbc. Jouw arts zal je op tbc testen voordat je 
met XELJANZ begint en kan deze test tijdens de 
behandeling herhalen.

•  Als je een chronische longziekte hebt. 
•  Als je een leverfunctiestoornis hebt. 
•  Als je chronische hepatitis B of hepatitis C hebt of als 

je in het verleden hepatitis B of hepatitis C hebt gehad 
(een infectie met een virus dat de lever aantast). 
Het virus kan tijdens het gebruik van XELJANZ actief 
worden. Jouw arts zal jouw bloed mogelijk op hepatitis 
testen voordat je met XELJANZ begint en tijdens het 
gebruik van XELJANZ. 

Bijlage 1. Vóór het gebruik van XELJANZ
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•  Als je ooit een vorm van kanker hebt gehad. XELJANZ 
kan het risico op bepaalde vormen van kanker 
verhogen. Bij patiënten die met XELJANZ werden 
behandeld, zijn meldingen geweest van lymfomen 
(lymfekliertumoren) en andere vormen van kanker 
(zoals long-, borst-, prostaat- en pancreaskanker 
en melanomen). Als je tijdens het gebruik van 
XELJANZ kanker krijgt, zal jouw arts beoordelen of de 
behandeling met XELJANZ moet worden gestaakt. 

•  Als je een hoog risico op huidkanker hebt, zal jouw 
arts je mogelijk adviseren om tijdens het gebruik van 
XELJANZ jouw huid regelmatig te laten onderzoeken. 

•  Als je een ontsteking van de dikke darm (diverticulitis) 
of zweren in de maag of darmen hebt gehad. 

•  Als je een nierfunctiestoornis hebt. 

•  Als je van plan bent je te laten vaccineren. Bepaalde 
typen vaccins mogen niet worden toegediend terwijl 
je XELJANZ gebruikt. Voordat je met XELJANZ begint, 
moet je alle aanbevolen vaccinaties hebben gehad. 

•  Als je van plan bent een operatie of medische ingreep 
te ondergaan. Jouw arts zal beslissen of je XELJANZ 
mag gebruiken. 

•  Als je hartklachten, een hoge bloeddruk of een hoog 
cholesterolgehalte hebt.

•  Als je zwanger bent of borstvoeding geeft en als je een 
zwangerschapswens hebt.

Bijlage 1. Vóór het gebruik van XELJANZ
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Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact  
op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze brochure staan.  
Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen  
meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van  
dit geneesmiddel.

Vaak (kunnen voorkomen bij  
maximaal 1 op de 10 personen):
Longinfectie (pneumonie en ontsteking van de 
luchtwegen met hoesten en het opgeven van slijm 
(bronchitis)), gordelroos (herpes zoster), infecties van de 
neus, keel of luchtpijp (nasofaryngitis), griep, ontsteking 
van de neusbijholten met o.a. verstopte neus of 
loopneus (sinusitis), blaasontsteking (cystitis), zere keel 
(faryngitis), verhoogde waarden van spierenzymen in het 
bloed (teken van spierproblemen), maagpijn (buikpijn, 
mogelijk door een ontsteking van het maagslijmvlies),  

braken, diarree, misselijkheid, verstoorde spijsvertering 
(indigestie), gewrichtsverstuiking, te weinig rode 
bloedcellen in het bloed (bloedarmoede), koorts, 
vermoeidheid, zwelling van de voeten en handen, 
hoofdpijn, verhoogde bloeddruk (hypertensie), hoesten, 
huiduitslag.

Soms (kunnen voorkomen bij  
maximaal 1 op de 100 personen):
Tuberculose, nierinfectie, huidinfectie, herpes simplex 
of koortsblaasjes op de lippen (orale herpes), laag aantal 
witte bloedcellen, verhoogde waarden van leverenzymen 
in het bloed (teken van leverproblemen), verhoogd 
creatininegehalte in het bloed (een mogelijk teken van 
nierproblemen), verhoogd cholesterol, gewichtstoename, 
uitdroging (dehydratie), spierverrekking, pijn in de 
spieren en gewrichten, peesontsteking (tendinitis), 
gewrichtszwelling, abnormaal gevoel, slecht slapen, 

Bijlage 2. Overzicht van mogelijke bijwerkingen 
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verstopte neusbijholten, kortademigheid of moeite met 
ademhalen, roodheid van de huid, jeuk, leververvetting, 
pijnlijke ontsteking van kleine uitstulpingen van je 
darmwand (diverticulitis), virusinfecties, virusinfecties 
die het darmkanaal aantasten, bepaalde vormen van 
huidkanker (niet-melanome vormen).

Zelden (kunnen voorkomen bij  
maximaal 1 op de 1.000 personen): 
Bloedinfectie (sepsis), verspreide tuberculose  
met betrokkenheid van botten en andere organen, 
andere ongebruikelijke infecties, gewrichtsinfecties.

Zeer zelden (kunnen voorkomen bij 
maximaal 1 op de 10.000 personen): 
Bloedinfectie (sepsis), verspreide tuberculose met 
betrokkenheid van botten en andere organen, andere 
ongebruikelijke infecties, gewrichtsinfecties.

Bijlage 2. Overzicht van mogelijke bijwerkingen 
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Aantekeningen
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Aantekeningen



De personen die in deze brochure worden afgebeeld, dienen slechts ter illustratie en zijn geen echte patiënten of artsen. 

5 mg  |  11 mg verlengde afgifte

Stempel van behandelend arts

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel 
contact op met de lokale vertegenwoordiger van de 
vergunninghouder: Pfi zer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel. 

Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO 
(6334636).

www.pfi zer.nl PP
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