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Oogheelkunde 

Patiënten informatie 

Behandeling met  

Ciclosporine (Neoral®) 
 

Ciclosporine behoort tot behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve 
geneesmiddelen dat wil zeggen, dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het 
immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen. 
Dit middel wordt ook gebruikt bij de behandeling van uveïtis met als doel: 
1. het onderdrukken van de ontsteking 
2. het beperken van de schade aan het oog welke ontstaat door langdurige ontsteking. 
Een behandeling met deze middelen is in de regel van lange duur (enkele jaren) en 
wordt vaak gecombineerd met andere medicatie (lokaal of oraal).  
 
Inname: 
De totale dagdosis dient verdeeld over twee doses ingenomen te worden. De capsules  
moeten heel doorgeslikt worden met b.v. melk of vruchtensap (geen grapefruitsap).  

 

Moment van werking: 
Na het starten met ciclosporine duurt het minimaal 8-12 weken voordat u enige  verbetering van 
uw klachten bemerkt. Uw arts zal u mogelijk adviseren daarnaast andere medicijnen te gebruiken 
 

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. Zijn er na het lezen van 
de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend arts of apotheker 
 

Bijverschijnselen: 
Meest voorkomend:  

- Hoge bloeddruk  
- Achteruitgang nierfunctie  

Beide bijverschijnselen verdwijnen meestal na verminderen van de dosis of (tijdelijk) staken van het 
geneesmiddel. Soms moet de hoge bloeddruk behandeld worden met medicijnen.  

- Overmatige haargroei  
- Zwelling tandvlees  
- Misselijkheid, braken  
- Trillen van handen  
- Spierkrampen  
- Leverfunctiestoornissen  
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- Hoofdpijn  
- Onregelmatige menstruatie  
- Vocht vasthouden 

Indien een van bovenstaande verschijnselen zich voordoet kunt u het beste uw behandelend arts 
op de hoogte stellen.  
 

Controles: 
Om in een vroeg stadium (dus voor er klachten zijn) eventuele bijwerkingen te kunnen opsporen 
vinden er regelmatig bloedcontroles plaats, en zal de bloeddruk worden gecontroleerd door de 
huisarts: de eerste drie maanden 1x/2 weken, daarna 1x/maand.  
 

Combinatie van medicijnen: 
Ciclosporine kan in enkele gevallen NIET worden gecombineerd met andere medicijnen. Indien uw 
huisarts of andere specialist het nodig vind dat u medicijnen moet gebruiken, informeer deze dan 
altijd over uw behandeling met ciclosporine. 
 

Zwangerschap: 
Ciclosporine kan, voor zover bekend, tijdens de zwangerschap worden gebruikt.  
Indien een zwangerschap wordt overwogen is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts 
te bespreken. 
 

Vaccinatie  
Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Wanneer u in verband met reizen vaccinaties denkt 
nodig te hebben, kunt u contact opnemen met de GGD.  
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de COVID vaccinatie verwijzen we u naar de 
websites van de reumatologie: https://www.reumatologiegroningen.nl en het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. 

 

Vragen 
Eventuele vagen kunt u stellen aan uw oogarts of aan de verpleegkundige. 
Voor telefoon nummers kijkt u bij ‘route en contact’ op de website. 
 

Website 
Voor meer informatie kunt kijken op www.oogheelkundeumcg.nl  
 

https://docportal.umcg.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=58d4b5f9-1d46-4e70-b8c7-b06b1de1cffc
https://docportal.umcg.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c6dd2fc7-2057-4d83-8eae-4d76d661c62b
https://docportal.umcg.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=06a0b646-fb7a-454b-94ff-172e6182cd23

