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Reumatologie Martini Ziekenhuis Groningen 
Patiënteninformatie Ciclosporine (Neoral®) 

 

 

 

Ciclosporine behoort tot de groep van reumaremmende middelen. Dat betekent dat deze middelen in staat 

zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen. 

 
Het doel van dit type medicijnen is dan ook: 

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren 

van de algemene conditie. 

2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging. 
 

 

Lees voor gebruik de bijsluiter 

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter 

is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Heeft u na het lezen van de bijsluiter nog 

vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog of apotheker. 

 
Hoe kunt u dit geneesmiddel het beste innemen? 

De totale dagdosis moet u verdeeld over twee doses innemen. De capsules moeten heel doorgeslikt worden 

met water. Bij voorkeur voor de maaltijd. 

 

Moment van werking 

Na het starten met Ciclosporine duurt het minimaal acht tot twaalf weken voordat u zich wat beter voelt. Uw 

arts kan u adviseren ook nog andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken. 

 
Mogelijke bijwerkingen 

•    hoge bloeddruk 

•    achteruitgang nierfunctie 

Beide bijverschijnselen verdwijnen meestal na verminderen van de dosis of als u (tijdelijk) stopt met het 

innemen van dit geneesmiddel. Soms moet de hoge bloeddruk behandeld worden met andere medicijnen. 

 
Ander bijwerkingen zijn: 

•    overmatige haargroei 

•    zwelling tandvlees 

•    misselijkheid en/of braken 

•    trillen van handen 

•    spierkrampen 

•    leverfunctiestoornissen 

•    hoofdpijn 

•    vocht vasthouden 
 

 

Controles 

Om in een vroeg stadium eventuele bijwerkingen te kunnen opsporen vinden er regelmatig bloedcontroles 

plaats. De eerste drie maanden één keer per maand, daarna één per twee maanden. Ook controleert de 

huisarts uw bloeddruk. Als u last krijgt van bijwerkingen, dan is het van belang om contact op te nemen 

met uw behandelend arts. Wanneer u uw bloed niet laat controleren, krijgt u het dringend advies om geen 

Ciclosporine te gebruiken.
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Aanvullende informatie 

Ciclosporine kan niet altijd worden gecombineerd met andere medicijnen. Als uw huisarts of specialist andere 

medicijnen voorschrijft, vertel deze dan altijd dat u Ciclosporine gebruikt. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Als u zwanger wil worden, is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts te bespreken. Borstvoeding 

is niet toegestaan als u  Ciclosporine gebruikt. 

 

Operaties en tandheelkundige ingrepen 

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft niet u te stoppen met Ciclosporine. 
 

 

Vaccinaties 

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie 

aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich meebrengen. 

Wanneer u vaccinaties denkt nodig te hebben, dan is het van belang om te overleggen met de GGD. 

 

Bron 

•    Farmacotherapie Kompas 
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