Denosumab (Prolia ®)
Werking van denosumab
Denosumab blokkeert de werking van het eiwit RANK-L (RANK Ligand). RANK-L speelt een
belangrijke rol bij botafbraak. Bij osteoporose is er sprake van een teveel aan botafbraak
TNF. Denosumab blokkeert RANKL waardoor de botafbraak afremt en de botaanmaak
verder gaat. Denosumab kan het risico op heup- en wervelfracturen verminderen.
Wanneer wordt denosumab voorgeschreven?
Denosumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met osteoporose bij wie andere
geneesmiddelen onvoldoende effect hadden.
Het gebruik van denosumab
•
•

Het gebruik van denosumab gebeurt door middel van onderhuidse injecties. U leert
om uzelf te injecteren. Dat moet één keer per zes maanden gebeuren.
Denosumab wordt altijd gecombineerd met calcium en vitamine D behandeling.

Controle
Tijdens de behandeling met denosumab zal uw bloed regelmatig worden afgenomen. Bij
deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties,
nierfunctie, vitamine D en calcium beoordeeld. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek
opvragen bij uw arts.
Bijwerkingen van denosumab
De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een overzicht van de meest
voorkomende bijwerkingen.
•

•

•

Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe
plek ontstaan. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan
contact op met uw arts.
Mensen die denosumab gebruiken, hebben een iets grotere kans op infecties. Meet
daarom altijd uw koorts wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen
van ontsteking, zoals een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog of
huisarts en wacht met het toedienen van de injectie.
Wanneer u een tandartsbezoek plant met eventuele tandextracties is het
aangeraden om de injectie met denosumab uit te stellen.

Vaccinaties
U kunt probleemloos een vaccinatie krijgen wanneer u behandeld wordt met denosumab.

Gebruik van denosumab samen met andere medicijnen
•

•

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt.
Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift
verkrijgbaar zijn.
Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig.
Denosumab mag NIET gebruikt worden samen met de biologicals (anti-reumatica
zoals Anakinra, Cimzia, Enbrel, Humira, Infliximab, Orencia, Roactemra, Simponi).

Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met
uw huisarts of uw reumatoloog. Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u
vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
www.bcfi.be .

