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Denosumab  
(prolia®)



Hoe werkt denosumab?
Denosumab is een injectie dat de botafbrekende 

cellen remt, hierdoor verbetert de botdichtheid. Het 

bot krijgt een betere botstructuur en op deze manier 

neemt de kans op een botbreuk af.

Voor welke aandoeningen gebruikt u denosumab?
Uw arts schrijft u denosumab voor als u osteoporose 

(botontkalking) hebt. U krijgt ook denosumab 

voorgeschreven als u risico op versnelde botafbraak 

loopt door een lage spiegel van het mannelijk 

hormoon (testosteron) in uw bloed. Dit kan komen als 

gevolg van een operatie of door de behandeling van 

prostaatkanker.

Hoe moet ik het gebruiken?
Denosumab krijgt u in de vorm van een onderhuidse 

(subcutane) injectie in uw bovenbeen, uw bovenarm 

of in uw buik. Bij osteoporose eenmaal per half jaar. 

Eén injectiespuit bevat 60 mg denosumab.

Hoe bewaar ik denosumab?
Denosumab moet altijd in de oorspronkelijke 

verpakking in de koelkast bij een temperatuur tussen 

de 2°C en 8°C worden bewaard.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
Het is mogelijk dat u een bijwerking krijgt, maar 

dat hoeft niet. Hieronder leest u welke belangrijke 

bijwerkingen kunnen voorkomen bij denosumab 

gebruikers:

 − spier- en gewrichtspijn;



 − zenuwpijn in de bil en/of het been;

 − buikklachten, obstipatie (verstopping);

 − infecties van de urinewegen, van de bovenste 

luchtwegen of van de huid;

 − osteonecrose van de kaak (beschadiging van 

kaakbot door verminderde doorbloeding). 

Dit komt zelden voor. Zorg voor goede 

gebitshygiëne;

 − Allergische reacties: Wanneer u overgevoelig 

bent voor denosumab kunt u een allergische 

reactie krijgen. Denk aan huidafwijkingen, 

koorts of benauwdheid. Neem dan zo 

snel mogelijk contact op met uw huisarts, 

reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Zijn er controles nodig als ik denosumab gebruik?
Voordat u denosumab krijgt wordt eerst uw 

nierfunctie en het calciumgehalte in uw bloed 

gecontroleerd. Als er grote problemen zijn met 

uw nierfunctie of wanneer u een lage hoeveelheid 

calcium (kalk) in uw bloed hebt, krijgt u het medicijn 

niet.

Kan ik denosumab gebruiken met andere 
medicijnen?
Denosumab mag u niet samen gebruiken met 

bisfosfonaten (bijvoorbeeld alendroninezuur of 

risedroninezuur). Het is verstandig altijd aan uw 

arts en uw apotheker te vertellen welke medicijnen 

u gebruikt of als er iets aan uw medicijngebruik 

verandert.
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Wat moet ik nog meer weten?
 − Alcohol: Er is geen bezwaar als u (matig) 

alcohol gebruikt tijdens behandeling met 

denosumab.

 − Autorijden: Er is geen bezwaar tegen autorijden 

tijdens het gebruik van denosumab.

 − Reizen: Bij reizen naar het buitenland 

is het raadzaam een actueel overzicht 

van uw medicijnen mee te nemen, het 

medicijnpaspoort. Daarin staat dat u 

denosumab gebruikt. Dit paspoort kunt u 

krijgen bij uw apotheek of eventueel bij uw 

behandelaar.

 − Vaccinaties: U kunt zich zonder problemen laten 

vaccineren tijdens het gebruik van denosumab.

 − Operaties en andere (tandheelkundige) 

ingrepen. Gaat u naar de tandarts voor een 

ingreep of word u geopereerd? Geef dan aan 

dat u denosumab gebruikt omdat er een hele 

kleine kans is op afsterven van kaakbot tijdens 

een tandheelkundige ingreep.

 − Vruchtbaarheid, zwangerschap en 

borstvoeding: Denosumab wordt bij voorkeur 

niet gegeven aan vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd. Een vruchtbare vrouw dient adequate 

anticonceptieve maatregelen te nemen 

gedurende én tot ten minste 5 maanden na de 

behandeling. Heeft u een kinderwens of ben 

u (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan uw 

arts.
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Vragen?
Hebt u dringende vragen neem dan contact op 

met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 

05. Onze baliemedewerkers zijn iedere werkdag 

van 08.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op dit 

telefoonnummer. Onze reumaverpleegkundigen 

zijn iedere werkdag van 08.00 uur tot 12.00 uur op 

ditzelfde telefoonnummer te bereiken.

Heeft de vraag geen spoed? Stel dan uw vraag via 

het zorgportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis op onze 

website.

Bron: Reumafonds



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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