
Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn. 

Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.

Ciclosporine
Andere namen: Sandimmune®, Neoral®.

Wat is het en hoe werkt het?
Een medicijn dat gegeven wordt om 
afstotingreacties tegen te gaan of
auto-immuunziekten te onderdrukken.

Hoe ziet het eruit en
hoe wordt het gegeven?
• Een drank of capsule die via de 

mond (oraal) wordt ingenomen.
• Een heldere vloeistof die via een 

ader (intraveneus) wordt gegeven.

Bijwerkingen op korte termijn 
(binnen 24 uur)
• Misselijkheid en braken

Bijwerkingen op langere termijn
• Lever- en nierbeschadiging
• Verhoogde bloeddruk
• Tijdelijke toename van beharing op 

gezicht en lichaam en veranderingen 
in het gezicht, zoals dikke wangen

• Verhoogde kans op infectie, 
maagklachten, hoofdpijn

• Irritatie van de zenuwbanen met 
als gevolg een ‘doof’ gevoel en/of 
tintelende vingers en tenen

• Trillende handen 
• Stuipen

Speciale instructies
• Geef de ciclosporine twee maal per 

dag, met gelijke tussenpozen. 

• Roer ciclosporinedrank goed door 
een glas melk of vruchtensap 
(geen grapefruitsap) en laat je kind 
dit meteen opdrinken. Spoel het glas 
na met wat water en laat je kind dit 
ook opdrinken. 

• Spoel de doseerspuit na gebruik 
niet schoon, maar veeg alleen de 
buitenkant af met een droge tissue.

• Als je kind binnen 30 minuten na het 
innemen overgeeft, geef dan 
de capsule of het drankje opnieuw.

• Als je het medicijn vergeten bent, 
geef het dan zo snel mogelijk alsnog. 
Doe dit niet als het bijna tijd is voor 
de volgende dosis. Sla het innemen 
dan over en ga verder met het 
gewone schema.

 Bijzonderheden
• Er wordt regelmatig bloed 

afgenomen om de spiegel van 
ciclosporine te bepalen en om te 
onderzoeken hoe de werking van de 
lever en de nieren is.

• Je kind is extra gevoelig voor 
zonnebrand. Laat het daarom niet 
zonder petje en met blote armen 
en benen in de zon, en gebruik een 
zonnebrandmiddel met een hoge 
beschermingsfactor.
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