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Behandelschema Ruxolitinib 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Ruxolitinib (Jakavi®) 
Ruxolitinib wordt in tabletvorm gegeven. 
 
Het verloop van de kuur  
Medicijnen die u per tablet krijgt: Ruxolitinib .. mg: … daags … tablet(en) 
 
Controles 
Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist 
plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden. 
 
Bijwerkingen 
De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig en zullen na enkele dagen tot enkele weken behandeling 
verdwijnen 

 invloed op de werking van het beenmerg: bloedarmoede, bloedplaatjes te kort en infecties 
komen vaak voor! 

 hoofdpijn en duizeligheid 

 gewichtstoename 

 
U dient ten alle tijden contact op te nemen indien u 

 onverwachte blauwe plekken en/of bloedingen krijgt 

 ongewone vermoeidheid, kortademigheid tijdens inspanning of in rust, een ongewoon bleke 
huid of veelvuldig infecties krijgt  

 koorts, rillingen of andere klachten van infecties krijgt 

 een aanhoudende hoest met bloedkleurig slijm uit de luchtwegen en koorts krijgt, ’s nachts 
begint te zweten en gewicht verliest (dit kunnen tekenen van tuberculose zijn) 

 een van de volgende symptomen heeft of als iemand uit uw omgeving opmerkt dat u een van 
deze symptomen heeft: verwardheid of moeite met denken, evenwichtsverlies of moeite 
met lopen, onhandigheid, moeite met spreken, verminderde sterkte of zwakte aan een kant 
van uw lichaam, troebel zicht en/of verlies van zicht. Dit kunnen tekenen zijn van een 
ernstige herseninfectie en uw arts kan bijkomende testen en opvolging voorstellen 

 pijnlijke huiduitslag met blaren krijgt (dit zijn verschijnselen van gordelroos) 
 
Gebruiksaanwijzing 

 neem de tablet(ten)van de ochtend- en de avonddosis in volgens voorschrift van de arts 

 neem de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in (met of zonder voedsel) 

 slik de tablet(ten)zonder kauwen door met water 

 was uw handen na inname van de tabletten 

 vermijd het gebruik van grapefruitsap 

 indien u medicatie gebruikt of wijzigingen optreden in uw medicijngebruik, waarschuw dan 
uw arts 

 

Als u een dosis bent vergeten 

 verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een 
volgend bezoek aan uw behandelend arts. 

 indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de 
tablet(ten)in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts/verpleegkundig 
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specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. 
Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema. 

 

Voorzorgsmaatregelen 
Ruxolitinib valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeft enkele 
voorzorgsmaatregelen: 

 de tablet(en) dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven 

 het breken van Ruxolitinib tablet is niet toegestaan 

 zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tablet(ten) in te nemen 

 na het innemen van Ruxolitinib wast u direct uw handen 

 de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil 
afgevoerd kan worden 

 
Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende 
maatregelen als extra 

 trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tablet(ten) 

 geef de tablet(ten) rechtstreeks in de mond 

 handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een 
dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren 

 was daarna uw handen  


