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Veiligheidsinformatiekaart
Download de patientveiligheidskaart hier:

www.abbvie-rmm.nl/patient

Lees deze kaart goed door en bewaar deze
tot 4 maanden na je laatste Rinvoq dosis (bijvoorbeeld op  

je telefoon) Laat deze kaart zien aan elke zorgverlener  
die je bezoekt.

 
Wil je deze kaart geprint ontvangen, mail dan naar:

abbviecare.nl@hartehanks.com

http://www.abbvie-rmm.nl/patient
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Je arts heeft je Rinvoq (upadacitinib) voorgeschreven, een geneesmiddel voor 

de behandeling van constitutioneel eczeem, ook wel atopische dermatitis/

atopisch eczeem genoemd. Voor jou is het een nieuwe behandeling. Wij kunnen 

ons daarom voorstellen dat je er vragen over hebt. Op die vragen proberen we 

in deze gids een antwoord te geven.

Wil je meer weten? Of kun je extra hulp en tips gebruiken? Meld je dan aan 

op www.abbviecare.nl. AbbVie Care is een programma dat je helpt zo goed  

mogelijk met je aandoening en nieuwe medicatie om te gaan. Zodra je je aan-

meldt, heb je toegang tot uitgebreide online informatie en een herinnerings-

dienst. Ook op www.Rinvoq.eu staat informatie over dit geneesmiddel.

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over Rinvoq of je behandeling? 

Neem dan contact op met je arts of verpleegkundige. Zij zijn altijd je eerste en 

belangrijkste aanspreekpunt.

Let op: Lees altijd eerst de bijsluiter voor je Rinvoq gebruikt.

1.1 Starten met je medicatie

1.  Informatie 
over het 
gebruik 
van Rinvoq



Aandachtspunten
• Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum.
• Zorg dat je altijd de patiëntenwaarschuwingskaart 
• bij je hebt (deze zit voor in deze startgids en bevat 
• belangrijke veiligheidsinformatie).
• Lees altijd de bijsluiter voor je Rinvoq gebruikt.
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Rinvoq is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij chronische 

ontstekingsziekten, waaronder constitutioneel eczeem, ook wel atopische 

dermatitis of atopisch eczeem genoemd. Een chronische (langdurige) 

ontstekingsziekte houdt in dat het afweersysteem van het lichaam stoffen 

aanmaakt die een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen. 

1.2 Wat is Rinvoq?

Constitutioneel eczeem is een chronische ontstekingsziekte van 

de huid die er voor zorgt dat de huid gaat jeuken, pijnlijk en droog 

wordt en gaat barsten, met name op de handen, aan de binnenkant 

van je ellebogen en de achterkant van je knieën.

Deze symptomen kunnen je slaap verstoren, je stemming 

beïnvloeden en de mogelijkheid om je dagelijkse activiteiten uit te 

voeren, beperken.

Rinvoq bevat de werkzame stof upadacitinib. Het behoort tot een groep 

geneesmiddelen die JAK-remmers (januskinaseremmers) worden genoemd. 

Door de activiteit te verlagen van een enzym in het lichaam, met de naam 

‘januskinase’, vermindert  Rinvoq ontstekingen.

Als je Rinvoq inneemt kan dit de conditie van je huid verbeteren en jeuk en 

opvlammingen verminderen. Rinvoq kan helpen symptomen van pijn, angst 

en depressie te verminderen, die mensen met constitutioneel eczeem kunnen 

hebben.

Rinvoq geneest je ziekte niet. Daarom is het zo belangrijk dat je Rinvoq blijft 

gebruiken zoals je arts heeft voorgeschreven, ook al voel je je beter. Op die 

manier kun je het maximale uit je behandeling halen.
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1.3 Hoe gebruik je de medicatie?

Het is handig om Rinvoq elke dag op hetzelfde tijdstip in 
te nemen.

Volwassenen: De aanbevolen dosering is eenmaal per 
dag één tablet van 15 mg of 30 mg, zoals je arts heeft 
voorgeschreven. Je arts kan je dosering verhogen of 
verlagen, afhankelijk van hoe goed het geneesmiddel werkt.

Neem de tablet in met een glas water.

Let erop dat je de tablet in zijn geheel doorslikt. Dus de 
tablet niet splitsen, fijnmalen, breken of erop kauwen 
omdat dit invloed kan hebben op de hoeveelheid 
geneesmiddel die in je lichaam komt.

De tabletten mogen met of zonder voedsel worden 
ingenomen.

Hoe ziet Rinvoq eruit?
Rinvoq 15 mg tabletten met verlengde afgifte zijn paarse, langwerpige, 

dubbelbolle tabletten met aan één zijde de opdruk ‘a15’.

Rinvoq 30 mg tabletten met verlengde afgifte zijn rode, langwerpige, dubbelbolle 

tabletten met aan één zijde de opdruk ‘a30’.

Gebruik dit middel altijd precies zoals 
je arts of apotheker je dat heeft verteld.
Twijfel je over het juiste gebruik? 
Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Ouderen: Als je 65 jaar of ouder bent, is de aanbevolen 
dosering 15 mg eenmaal daags. 

Jongeren: (vanaf 12 tot en met 17 jaar) met een gewicht 
van minimaal 30 kg: De aanbevolen dosering is eenmaal 
per dag één tablet van 15 mg.

100%

200%
100%

200%303030
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Ben je vergeten dit middel in te nemen?

Heb je teveel ingenomen?
Als je meer Rinvoq inneemt dan voorgeschreven is door de arts, neem dan 

contact op met je arts.

Als je een dosis vergeet, neem deze zo gauw als je  
je dit herinnert.

Als je een dosis de hele dag bent vergeten in te nemen, 
sla je deze dosis over en neem je de volgende dag zoals 
gewoonlijk één dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet  
in te halen.

Het is raadzaam om een herinnering in te stellen voor het 
tijdstip van inname, bijvoorbeeld in je telefoon of agenda.

Stop niet met het innemen van Rinvoq, 
behalve wanneer je arts zegt dat je moet stoppen.

1.4 Hoe bewaar je Rinvoq?

Gebruik dit middel altijd precies zoals 
je arts of apotheker je dat heeft verteld.
Twijfel je over het juiste gebruik? 
Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Bewaar Rinvoq in de originele verpakking, ter bescherming 
tegen vocht.

Gebruik Rinvoq niet meer na de uiterste houdbaar-
heidsdatum. Die vind je op de blisterverpakking en de 
doos na EXP.

Houd Rinvoq buiten het zicht en bereik van kinderen.

Spoel Rinvoq 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. Als 
je geneesmiddelen op de juiste manier afvoert, worden ze 
op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet 
in het milieu terecht.
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Je mag Rinvoq niet gebruiken als:
    Je allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.  

Deze stoffen staan in de bijsluiter.

   Je een ernstige infectie (zoals longontsteking of een bacteriële  

huidinfectie) hebt.

   Je actieve tuberculose (tbc) hebt.

   Je ernstige leverproblemen hebt.

   Je zwanger bent (zie de rubriek Zwangerschap, borstvoeding  

en anticonceptie in de bijsluiter).

1.5 Wanneer mag je Rinvoq niet 
gebruiken of dien je voorzichtig te zijn? 

•  Neem contact op met je arts of apotheker als je vragen  
hebt over je behandeling.

•  Lees altijd de bijsluiter voor je Rinvoq gebruikt.
•  Zorg dat je altijd de patiëntenwaarschuwingskaart bij  

je hebt (deze zit voor in deze startgids en bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie).

Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit 
middel gebruikt en tijdens de behandeling als:

   Je een infectie hebt, of als je ooit een infectie hebt gehad die steeds 

terugkomt.

   Je tuberculose hebt (gehad) of in contact bent geweest met iemand die 

tuberculose heeft.

   Je herpes zoster (gordelroos) hebt gehad, omdat dit mogelijk kan 

terugkomen. Laat het je arts weten als je pijnlijke huiduitslag krijgt met 

blaren, omdat dit een teken van gordelroos kan zijn.

   Je ooit hepatitis B of C hebt gehad.

   Je kortgeleden een vaccinatie hebt gekregen of wanneer je binnenkort 

een vaccinatie krijgt. Dit is omdat levende vaccins niet worden aanbevolen 

tijdens het gebruik van Rinvoq.

   Je kanker hebt, omdat je arts dan moet beslissen of je toch Rinvoq  

kunt krijgen.

   Je een hoog risico hebt om huidkanker te krijgen, je arts kan aanraden 

regelmatig je huid te laten onderzoeken.

   Je hartproblemen, hoge bloeddruk of hoog cholesterol hebt.

   Je lever niet zo goed werkt als zou moeten.

   Je bloedstolsels in de aderen van je benen (diep veneuze trombose) of 

longen (longembolie) hebt gehad. Laat het je arts weten als je een pijnlijk 

gezwollen been, pijn op de borst of kortademigheid krijgt, omdat dit tekenen 

kunnen zijn van bloedstolsels in de aderen. 

   Je nierproblemen hebt.
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Andere geneesmiddelen en Rinvoq:
Gebruik je naast Rinvoq nog andere geneesmiddelen, heb je dat kort geleden 

gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je binnenkort andere geneesmiddelen 

gaat gebruiken? Vertel dat dan aan je arts of apotheker. Dit is nodig omdat 

sommige geneesmiddelen de werking van Rinvoq kunnen verminderen of 

het risico om bijwerkingen te krijgen kunnen verhogen. Het is erg belangrijk 

dat je contact opneemt met je arts of apotheker als je een van de volgende 

geneesmiddelen gebruikt:

   Geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties  

(zoals itraconazol, posaconazol of voriconazol);

   Geneesmiddelen voor de behandeling van bacteriële infecties  

(zoals claritromycine);

   Geneesmiddelen voor de behandeling van cushingsyndroom  

(zoals ketaconazol);

  Geneesmiddelen voor de behandeling van tuberculose (zoals rifampicine);

   Geneesmiddelen voor de behandeling van convulsies of toevallen  

(zoals fenytoïne);

   Geneesmiddelen die je immuunsysteem beïnvloeden  

(zoals azathioprine, ciclosporine en tacrolimus).

•  Neem contact op met je arts of apotheker als je vragen  
hebt over je behandeling.

•  Lees altijd de bijsluiter voor je Rinvoq gebruikt.
•  Zorg dat je altijd de patiëntenwaarschuwingskaart bij  

je hebt (deze zit voor in deze startgids en bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie).
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1.6 Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al 

krijgt niet iedereen daarmee te maken. Lees voor een volledig overzicht van de 

bijwerkingen de bijsluiter.

Ernstige bijwerkingen
Neem contact op met je arts of roep onmiddelijk medische hulp in als je tekenen 

van een infectie krijgt, zoals:

  Gordelroos of pijnlijke huiduitslag met blaren (herpes zoster) – vaak (komt 

voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

  Longinfectie (longontsteking), die kortademigheid, koorts en hoest met slijm 

veroorzaakt – soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

Andere bijwerkingen 
Neem contact op met je arts als je last krijgt van een van de 

volgende bijwerkingen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

  Keel- en neusinfecties

 Puistjes (acne)

1.6 Bijwerkingen

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): 

  Hoest

  Koorts

  Koortsuitslag (herpes simplex)

  Maag van streek (misselijkheid)

  Toename van een enzym met de naam creatinekinase, aangetoond  

in bloedonderzoek

  Laag aantal witte bloedcellen, aangetoond in bloedonderzoek

  Verhoogd cholesterol (een soort vet in het bloed), aangetoond in 

bloedonderzoek

  Verhoogde leverenzymwaarden, aangetoond in bloedonderzoek  

(teken van leverproblemen)

  Gewichtstoename

 Ontsteking (zwelling) van de haarzakjes

 Griep (influenza)

 Bloedarmoede

 Pijn in je buik

 Vermoeidheid (ongewoon moe en zwak voelen)

 Hoofdpijn

 Netelroos (galbulten of urticaria)

* Overige bijwerkingen en veiligheidsinformatie vind je in de bijsluiter



1.7 Wat je zelf kunt doen
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  Lees de bijsluiter goed door.

  Stel vragen aan je zorgverleners als je die hebt, loop er niet mee rond.

  Informeer jezelf zo goed mogelijk en bespreek eventueel ervaringen met 

anderen. Constitutioneel eczeem is blijvend en de behandeling in principe 

ook. Het is daarom de moeite waard om je goed te laten informeren.

  Ook als je Rinvoq behandeling aanslaat en je je beter gaat voelen, is het 

belangrijk rekening te blijven houden met je aandoening. Volg de adviezen 

van je arts of verpleegkundige op en stop niet met de behandeling zonder 

overleg met je arts.

  Als je Rinvoq gebruikt, word je begeleid door je arts en/of verpleegkundige 

en kun je je aanmelden voor het AbbVie Care programma. Indien je je 

aanmeldt voor het AbbVie Care programma, ontvang je informatie die is 

afgestemd op je behandeling en aandoening. Kijk ook regelmatig op de site 

voor nieuws.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.  
Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 

Meld bijwerkingen die je eventueel ervaart, aan je arts,  
apotheker of verpleegkundige.

Meld bijwerkingen ook bij het Nationaal Bijwerkingencentrum  
Lareb. Gebruik het meldingsformulier op www.lareb.nl om  
de bijwerking door te geven.
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2.1 Een dagelijkse routine aanleren

Starten met een nieuwe behandeling kan spannend zijn De aanbevolen 

behandeling met eenmaal per dag één tablet kan een nieuwe manier zijn om 

je symptomen te bestrijden vergeleken met de geneesmiddelen die je eerder 

zijn voorgeschreven. Starten met een nieuwe behandeling betekent ook dat 

je aan een nieuwe routine moet wennen. Hier zijn daarom enkele tips die jou  

kunnen helpen om vanaf het begin een goede routine te volgen om  

eenmaal per dag één tablet te nemen en alles uit je behandeling te halen.  

Kijk welke van de onderstaande methodes het beste voor jou werken om je  

aan je behandelplan te houden.

Het is belangrijk om het door je arts voorgeschreven behandelplan te volgen. 

Zie pagina 10 van deze brochure voor wat je moet doen als je een dosis vergeet.

Kies het voor jou geschikte moment
Het is belangrijk om Rinvoq elke dag ongeveer om dezelfde tijd in te 

nemen. Kies daarom een tijd die in jouw planning past. Tip: koppel 

deze tijd aan een handeling die je elke dag uitvoert. Neem je tablet 

bijvoorbeeld in als je opstaat en je koffie maakt of nadat je je tanden 

hebt gepoetst. Je arts vertelt je wanneer je Rinvoq het beste kunt 

innemen als je andere geneesmiddelen gebruikt.

Ontwikkel een zelfzorgritueel
Neem Rinvoq in binnen de tijd die je gebruikt om voor jezelf te 

zorgen. Dit kan iets kleins zijn, zoals het maken van een warme 

drank voor het slapengaan, mediteren, bezig zijn met een hobby 

waarin je plezier hebt of 10 minuten de tijd nemen voor wat rek- en 

strekoefeningen.

20

2.  Nieuwe 
gewoontes 
aanleren
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2.1 Een dagelijkse routine aanleren

Blijf gemotiveerd
Probeer ook als je je beter gaat voelen door de behandeling met 

Rinvoq, goed voor ogen te houden waarom dit geneesmiddel aan je 

is voorgeschreven. Vasthouden aan je routine en het blijven volgen 

van je behandelplan helpt je het maximale uit je behandeling met 

Rinvoq te halen.

Waarom therapietrouw belangrijk is
Het is belangrijk niet te vergeten je medicijn dagelijks zoals 

voorgeschreven in te nemen, want hoe consequenter je bent met 

je behandeling, des te groter de kans is dat deze effectief is en je 

helpt je normale dagelijkse bezigheden makkelijker te maken en 
op die manier je kwaliteit van leven verbeteren.

Stel een herinnering in
Kies een herinnering waarvan je denkt dat deze het beste voor jou 

werkt. Je kunt herinneringen instellen via je telefoon of een kalender 

uitprinten. Hang de kalender op een zichtbare plaats, bijvoorbeeld 

op je koelkast. Je herinnering kan zelfs van een goed georganiseerd 

gezinslid komen. Als je één of meer herinneringen hebt, helpt dat 

je nieuwe routine van eenmaal per dag één tablet innemen soepel 

aan te leren.
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Je naam

Naam ziekenhuis

Behandelend arts

Telefoonnummer

Begeleidend verpleegkundige

Telefoonnummer

Begeleidend apotheker

Telefoonnummer

Datum van eerste dosis Rinvoq (upadacitinib)

24

3.  Rinvoq in je 
ziekenhuis
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4.1 Wat is AbbVie Care?

AbbVie Care is een programma om jou te ondersteunen bij je constitutioneel 

eczeem en om je behandeling zo goed mogelijk te volgen, met als doel een zo 

goed mogelijk resultaat.

Start je met (nieuwe) medicatie? Met AbbVie Care kun je rekenen op wat extra 

hulp en aandacht rond je behandeling. Zo ondersteunt AbbVie Care je bij  

vragen die zich aandienen buiten het gesprek in de spreekkamer. 

AbbVie Care is een aanvulling op de begeleiding die je van je arts en 

verpleegkundige krijgt. Meedoen aan het programma ondersteunt je in het 

juiste gebruik van het geneesmiddel en biedt informatie over je ziektebeeld. 

We ondersteunen je met het volgende:

  Informatie over je ziektebeeld & tips over een gezonde levensstijl.

  Informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen rondom  

     je behandeling.

26

4.  AbbVie Care
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Heb je vragen over je behandeling? Neem dan contact op met je arts, 

verpleegkundige of apotheker. Heb je vragen over AbbVie Care? Bel dan de 

AbbVie Care servicedesk.

   0800 - 023 60 01
   (op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.30 uur  

en op vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur)

4.3 Hoe bereik ik AbbVie Care?

  Aanmelden kan heel eenvoudig:

   Ga naar www.abbviecare.nl.
   Klik op “Rinvoq”.

   Vul als code de cijfers 001 in.

   Klik op “Ga verder”.

   Volg de stappen van het aanmeldproces.

   Jouw persoonsgegevens op AbbVie Care zijn beveiligd en niet 

toegankelijk voor (medewerkers) van AbbVie. AbbVie Care voldoet  

aan de huidige privacywetgeving.

Voor verdere informatie over het verwerken van je persoonsgegevens door 

AbbVie en de dienstverleners verwijzen wij naar AbbVie’s privacybeleid op  

www.abbviecare.nl. Hier kun je een kopie van AbbVie’s privacybeleid 

downloaden of printen.

4.2 Aanmelden AbbVie Care
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5.  Aantekeningen
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AbbVie B.V.  Postbus 307  2130 AH Hoofddorp  www.abbvie.nl

Scan mij om naar 
de website van 

AbbVie Care te gaan!
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