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Uw arts heeft u Cibinqo voorgeschreven als behandeling voor atopisch
eczeem. Atopisch eczeem wordt ook wel constitutioneel eczeem
genoemd. Atopisch eczeem is een van de meest voorkomende
huidaandoeningen in Nederland. Het is een chronische ontstekingsziekte, wat betekent dat de oorzaak gelegen is in een voortdurend
aanwezig ontstekingsproces. Atopisch eczeem is op dit moment nog
niet te genezen, maar de klachten, zoals de aanhoudende jeuk, kunnen
wel met geneesmiddelen verlicht worden.
Cibinqo is een geneesmiddel dat de huidontsteking bestrijdt en zo de
klachten vermindert.
Om de start van de behandeling met Cibinqo voor u makkelijker te
maken, geeft deze folder u meer informatie over atopisch eczeem
en Cibinqo:
• Hoe werkt dit geneesmiddel?
• Hoe moet u het innemen?
• Welke bijwerkingen kunnen optreden en wat moet u dan doen?
Let op: de informatie in deze folder is geen vervanging voor medisch
advies van uw arts of apotheker, of voor de informatie in de bijsluiter. Wij
raden u aan om de bijsluiter te lezen voordat u Cibinqo gaat gebruiken.
Heeft u nog vragen of twijfels? Neem dan contact op met uw
behandelend arts.
Met vriendelijke groeten,

Uw Pfizer dermatologie-team
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WAT IS ATOPISCH ECZEEM?1
Atopisch eczeem (ook wel constitutioneel eczeem genoemd)
komt meestal tot uiting in de vorm van droge, hevig jeukende
plekken op de huid. Soms kan ook vochtige, bloederige
huiduitslag ontstaan.
Hoe atopisch eczeem er precies uitziet, is bij iedere patiënt anders
en hangt af van de ernst van de aandoening. De klachten ontstaan
meestal voor het eerst bij zuigelingen of in de vroege kindertijd, en
kunnen dan tijdens de gehele jeugd of zelfs tot op volwassen
leeftijd aanhouden. De aandoening kan zich echter ook pas op
latere leeftijd voordoen.
Met name de jeuk is belastend voor patiënten met atopisch eczeem.
Soms is deze zo hevig dat de slaap erdoor verstoord wordt, met
bijvoorbeeld slaapgebrek en concentratiestoornissen als gevolg. De
natuurlijke reactie op jeuk is krabben. Door het krabben kan de huid
echter beschadigd raken, waardoor het atopisch eczeem juist erger
wordt. Uiteindelijk verhevigt de jeuk hierdoor alleen maar en er
ontstaat een vicieuze cirkel.

1. https://www.pfizer.nl/eczeem/wat-is-atopisch-eczeem

Waardoor en hoe atopisch eczeem ontstaat, is niet helemaal
duidelijk. Vaststaat dat er bij het ontstaan van atopisch eczeem
twee mechanismen zijn die elkaar versterken: beschadiging van
de huidbarrière en ontsteking van de huid.
Door beschadiging van de huid kunnen lichaamsvreemde stoffen of
ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen, gemakkelijker de huid
binnendringen.
Dit zet aan tot een afweerreactie en afgifte van ontstekingsbevorderende stoffen, zoals bepaalde cytokinen. Deze versterken op hun
beurt dan weer de ontsteking in de huid.
Door de ontsteking raakt de huidbarrière nog verder verstoord,
waardoor nog meer lichaamsvreemde stoffen of ziekteverwekkers
kunnen binnendringen. Dit leidt uiteindelijk tot aanhoudende of hevigere
ontstekingen.
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HOE WERKT CIBINQO?1
Cibinqo is een geneesmiddel dat de klachten van atopisch
eczeem kan verlichten, doordat het de ontsteking
in de huid die eraan ten grondslag ligt, kan verminderen.
Cibinqo is een geneesmiddel met een innovatieve werkzame stof
en geen corticosteroïde. Het wordt in de vorm van een tablet
ingenomen en via de bloedbaan over het gehele lichaam verdeeld.
Zo komt het ook in de ontstekingsplekken terecht. Daar verlaagt
het de aanmaak van ontstekingsbevorderende signaalstoffen, de
zogenoemde pro-inflammatoire cytokinen. Daarvoor remt het een
specifiek enzym, namelijk januskinase (JAK). Dit enzym is een soort
boodschapper, die na activatie de aanmaak van deze ontstekingsbevorderende cytokinen in gang zet. Als JAK wordt geremd, daalt
de aanmaak van deze cytokinen en kan de ontsteking afnemen.
Daardoor kan de beschadigde huid zich herstellen en kunnen de
kenmerkende klachten van atopisch eczeem, zoals jeuk, afnemen.

Cibinqo remt
het enzym
januskinase
(JAK).
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Huidschade herstelt
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In tegenstelling tot een zalf of crème, die lokaal wordt
aangebracht en dus ook lokaal werkt, wordt Cibinqo in
tabletvorm ingenomen. Zo kan het zich door het hele lichaam
verspreiden. Daardoor kunnen de klachten niet alleen lokaal,
maar op meerdere plekken van het lichaam tegelijk worden
verlicht.
Het kan echter ook voorkomen dat er bijwerkingen optreden. Op
bladzijde 13-14 kunt u lezen op welke bijwerkingen u bedacht moet
zijn, zodat u in overleg met uw arts de behandeling zo optimaal
mogelijk kunt laten verlopen.
1. SmPC Cibinqo, https://www.pfizer.nl/product/cibinqor
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Zolang u Cibinqo inneemt, zal uw arts bij u letten op aanwijzingen
voor mogelijke bijwerkingen. Voor en tijdens de behandeling zal
uw arts waarschijnlijk ook bloedonderzoek laten uitvoeren.
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HOE NEEMT U CIBINQO IN?1
•	
Neem Cibinqo altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld
en in de dosering die de arts heeft voorgeschreven. Stop niet met
de inname zonder overleg met uw arts. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Cibinqo is een tablet die via de mond moet worden ingenomen.
U moet de tablet in zijn geheel met water doorslikken. U mag
de tablet niet breken, verbrijzelen of fijnkauwen voordat u hem
doorslikt, omdat dit invloed kan hebben op hoeveel van de
werkzame stof in uw lichaam komt.

24
1 tablet

1 x per dag

met water
of voedsel

• Om u te helpen herinneren dat u Cibinqo moet innemen, is het
advies dat u de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Om
de dagelijkse inname niet te vergeten kan het ook helpen om de
tabletten op een zichtbare plaats of bij dingen die u elke dag
gebruikt te bewaren.
• U kunt de tablet met of zonder voedsel innemen. Als u zich
misselijk voelt wanneer u deze tablet inneemt, kan het helpen
de tablet met voedsel in te nemen.

1. Bijsluiter Cibinqo, december 2021

Bent u vergeten Cibinqo in te nemen?
• Als u een dosis niet heeft ingenomen, neem deze dan in zodra
u eraan denkt, behalve wanneer de tijd tot u uw volgende dosis
moet innemen korter is dan 12 uur.
• Als de tijd tot u uw volgende dosis moet innemen korter is dan
12 uur, sla de overgeslagen dosis dan gewoon over en neem
uw volgende dosis op het normale, geplande tijdstip in.
• Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Vervolgens gaat u weer door met innemen op de normale geplande
tijdstippen.
Hoe moet u Cibinqo bewaren?
Bewaar Cibinqo op kamertemperatuur (15-30 °C) in
de oorspronkelijke verpakking en buiten het zicht
en bereik van kinderen.

30
15

Gebruik dit geneesmiddel, zoals alle geneesmiddelen,
niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt
u op de verpakking.
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VOORDAT U MET UW BEHANDELING BEGINT1,2
Neem Cibinqo niet in:
• als u allergisch bent voor de werkzame stof, abrocitinib, of voor
een van de andere stoffen in dit geneesmiddel (kijk voor meer
informatie hierover in de bijsluiter),
• als u een actieve ernstige systemische infectie (met ziekteverschijnselen in uw hele lichaam) heeft, waaronder tuberculose,
• als u ernstige leverproblemen heeft of
• als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Neem voor en tijdens de behandeling met Cibinqo in de
onderstaande gevallen contact op met uw arts of apotheker:
•	
als u een infectie heeft (wat blijkt uit klachten zoals koorts,
zweten of koude rillingen, spierpijn, hoesten of kortademigheid,
bloed in uw slijm, gewichtsverlies, diarree of maagpijn, branderig
gevoel bij het plassen of vaker plassen dan gewoonlijk, moe
voelen) – het kan zijn dat uw lichaam door Cibinqo minder goed
infecties kan bestrijden. Daardoor kan een bestaande infectie
erger worden of kunt u een grotere kans hebben om een nieuwe
infectie te krijgen.
• als u tuberculose heeft of u heeft tuberculose gehad, of u in
nauw contact bent geweest met iemand met tuberculose. Uw arts
zal u op tuberculose testen vóór het starten van de behandeling
met Cibinqo. Het kan zijn dat uw arts deze test tijdens de
behandeling wil herhalen.
•	
als u ooit een herpesinfectie (gordelroos) heeft gehad, omdat
dit door Cibinqo mogelijk kan terugkomen. Vertel uw arts
als u tijdens de behandeling met Cibinqo last krijgt van een
pijnlijke huiduitslag met blaren, want dit kan een teken van
gordelroos zijn.
• als u ooit hepatitis B of hepatitis C heeft gehad.
1. Bijsluiter Cibinqo, december 2021 2. SmPC Cibinqo, https://www.pfizer.nl/product/cibinqor

• als u zich vlak voor de behandeling heeft laten vacineren of dat van
plan bent (immunisatie) – dit omdat bepaalde vaccins (levende
vaccins) niet worden aanbevolen tijdens het gebruik van Cibinqo.
• als u bloedpropjes (stolsels) heeft gehad in de aderen van uw benen
of armen (diepe veneuze trombose) of longen (longembolie). Vertel
uw arts als u last krijgt van een pijnlijk gezwollen been, pijn op de
borst of kortademigheid, want dit kunnen tekenen zijn van
bloedpropjes in de aderen.
• als u een verhoogd cholesterolgehalte in uw bloed heeft of andere
medische aandoeningen waardoor u een grotere kans heeft om een
hartziekte te krijgen. Het is niet duidelijk of Cibinqo de kans op
hartziekte verhoogt. Uw arts zal met u bespreken of behandeling met
dit geneesmiddel voor u geschikt is of dat er aanvullende tests
moeten worden gedaan wanneer u dit geneesmiddel inneemt.
• als u kanker heeft of u een vorm van kanker heeft gehad. De risico’s
en voordelen van een behandeling met Cibinqo zullen vóór de start
van de behandeling afgewogen en besproken moeten worden met uw
behandelend arts. Uw arts zal met u bespreken of behandeling met dit
geneesmiddel voor u geschikt is en of controles nodig zijn tijdens de
behandeling.
• Gebruik Cibinqo niet als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn
of zwanger wilt worden, omdat Cibinqo schade kan toebrengen aan
het ongeboren kind.
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VOORDAT U MET UW BEHANDELING BEGINT1,2

		

Zwangerschap en borstvoeding

Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, moet u een
effectieve anticonceptiemethode gebruiken tijdens uw behandeling
met Cibinqo en gedurende minimaal één maand na de laatste dosis
van uw behandeling. Uw arts kan u advies geven over geschikte
anticonceptiemethoden.
Vertel het uw arts onmiddellijk als u zwanger wordt of als u denkt
zwanger te zijn tijdens de behandeling. Gebruik Cibinqo niet in de
periode dat u borstvoeding geeft, omdat niet bekend is of dit middel
in de moedermelk terechtkomt en de baby schade kan toebrengen.
Overleg met uw arts of u stopt met de behandeling om borstvoeding
te kunnen geven.

		

Andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Cibinqo nog andere geneesmiddelen, heeft
u die onlangs nog gebruikt of bestaat de mogelijkheid dat
u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Uw arts kan met deze informatie
besluiten de dosis aan te passen of u adviseren te stoppen met
het innemen van Cibinqo. Lees voor meer informatie de bijsluiter
of neem contact op met uw arts of apotheker.

1. Bijsluiter Cibinqo, december 2021 2. SmPC Cibinqo, https://www.pfizer.nl/product/cibinqor

WAT TE DOEN BIJ MOGELIJKE BIJWERKINGEN1
Zoals elk geneesmiddel kan ook Cibinqo bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken. Enkele hiervan kunnen
ernstig zijn en moeten door een arts beoordeeld worden. Aarzel niet
om contact op te nemen met uw arts of apotheker als u last krijgt van
een bijwerking of denkt bijwerkingen te ervaren.
Ernstige bijwerkingen
Neem contact op met uw arts en roep onmiddellijk medische hulp
in als u klachten krijgt van:
• een pijnlijke huiduitslag met blaren en koorts (gordelroos herpes zoster)
• Pijnlijk gezwollen benen, pijn op de borst of kortademigheid
(bloedpropjes in de longen, benen of bekken)
Overige bijwerkingen
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
• zich misselijk voelen
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
•
•
•
•
•
•
•

koortslip en andere soorten herpes simplex-infecties
overgeven
maagpijn
hoofdpijn
duizeligheid
puistjes (acne)
toename van een enzym dat creatinefosfokinase wordt genoemd (dit
kan met bloedonderzoek worden aangetoond).
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WAT TE DOEN BIJ MOGELIJKE BIJWERKINGEN1
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)
• longontsteking (pneumonie)
• te weinig bloedplaatjes (dit kan met bloedonderzoek worden
aangetoond)
• te weinig witte bloedcellen (dit kan met bloedonderzoek worden
aangetoond)
• te veel vetten (cholesterol) in uw bloed (dit kan met
bloedonderzoek worden aangetoond)
Aanvullende controle-onderzoeken
Uw arts zal vóór en tijdens uw behandeling met Cibinqo
bloedonderzoek laten uitvoeren en kan de behandeling zo nodig
aanpassen.

GOED OM TE WETEN!
Onderzoek onder alle met Cibinqo behandelde patiënten
heeft uitgewezen, dat de misselijkheid vaak in de eerste
week van de behandeling ontstond. Bij de helft van de
patiënten die hier last van had, hield de misselijkheid hooguit
15 dagen aan.2

1. Bijsluiter Cibinqo, december 2021 2. Simpson EL et al. Am J Clin Dermatol 2021;22(5):693–707
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Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of bellen
met Pfizer via 0800-6334636 (Medinfo).

