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Kineret®(anakinra)

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel Kineret te gebruiken 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Kineret. 

Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie 
deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 

gebruik vanKineret te waarborgen (RMA versie 10/2014).

Educatief materiaal voor patiënten en zorgverleners
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Doel van dit educatief materiaal

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en 
patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel 
een veilig en doeltreffend gebruik van Kineret te waarborgen en moeten 
volgende belangrijke onderdelen bevatten:

• Instructies voor het gebruik van de gegradueerde spuit
•  Instructies voor de correcte injectieprocedures en afvoer van gebruikte 

spuiten
• Hoe reacties op de injectieplaats moeten worden behandeld
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Inleiding

U kreeg deze brochure omdat u, of iemand die u verzorgt, Kineret kreeg 
voorgeschreven.

Uw arts heeft u waarschijnlijk al verteld over de aandoening die met Kineret 
wordt behandeld.

Het accepteren van een diagnose van een ziekte waarvan u misschien nog nooit 
heeft gehoord, kan moeilijk zijn voor uw hele gezin. Toch is het starten van een 
behandeling de eerste stap naar verlichting van de klachten en beheersing van 
het leven dat nog voor u ligt.

Deze brochure informeert u over het injecteren van Kineret. De arts of 
verpleegkundige zal u het u echter pas zelfstandig laten doen op het moment 
dat u er naar hun idee klaar voor bent en er vertrouwen in heeft. Neem de 
tijd om de volgende pagina’s door te lezen. Beginnen met een geneesmiddel 
waarvoor injecties vereist zijn, zal in het begin misschien spannend zijn– maar 
duizenden mensen doen dit elke dag. Wanneer u de voordelen ervan ervaart, 
zult u waarschijnlijk zien dat dit ook een onderdeel van uw normale bezigheden 
kan worden.

Als u een onbekend woord of medische term tegenkomt, blader dan 
naar de laatste pagina’s waar u enkele nuttige definities zult vinden

Iedereen is verschillend en uw arts of verpleegkundige is de meest 
aangewezen persoon om eventuele specifieke vragen over de 
diagnose en behandeling in uw specifieke situatie te beantwoorden
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Wat is Kineret?

Kineret is een oplossing die door middel van een injectie onder de huid wordt 
toegediend. Kineret is de merknaam voor een product dat anakinra  heet 
en artsen zullen soms deze naam gebruiken. Het geneesmiddel behoort tot 
een categorie geneesmiddelen die bekend staan als ‘humaan interleukine-1-
receptorantagonisten’; dit zijn door de mens gemaakte eiwitten die bijna identiek 
zijn aan eiwitten die van nature in het lichaam voorkomen. Zij worden soms IL-1- 
antagonisten of IL-1Ra genoemd.

Maar we zullen het vanaf hier gewoon Kineret noemen!

Kineret werkt door een eiwit (interleukine-1) te blokkeren dat overgeproduceerd 
wordt als gevolg van de onderliggende aandoening. Dit eiwit stimuleert 
ontstekingen. Kineret remt de activiteit van interleukine-1, waardoor de 
ziekteverschijnselen afnemen en langetermijncomplicaties worden tegengegaan. 
Kineret werkt op dezelfde manier als het natuurlijke interleukine-1-blokkerende 
eiwit.

Maakt u zich geen zorgen als dit allemaal ingewikkeld lijkt! U hoeft 
de wetenschap niet te begrijpen om het beste uit een geneesmiddel 
te halen. Uw arts en zijn team zijn de deskundigen – zij kunnen u 
adviseren over wat in uw geval goed is

Voor welk soort aandoeningen wordt Kineret 
gebruikt?

Kineret wordt gebruikt om een reeks aandoeningen te behandelen, inclusief de 
groep aandoeningen die gezamenlijk bekend staan als CAPS of cryopyrine-
geassocieerde periodieke syndromen, om het maar eens voluit te zeggen. Uw 
arts kan een meer nauwkeurige naam hebben gebruikt en de onderstaande 
tabel vat enkele de groep aandoeningen samen.

CAPS of cryopyrine-geassocieerde periodieke syndromen is een verzameling 
aandoeningen waaronder:

Aandoening Klachten

FCAS
Familiair koud auto- inflammatoir 
syndroom

Koorts-pieken van korte duur veroorzaakt door blootstelling aan kou 
Verhoogde huiduitslag 
Gewrichtspijn (artralgie)

MWS
Muckle-Wells-syndroom

Koorts
Terugkerende episoden van verhoogde huiduitslag
Gewrichtspijn (artralgie) Malaise
Gehoorverlies in latere jaren
Amyloïdose (wanneer abnormale eiwitten in lichaamsweefsels 
worden afgezet)

NOMID
Neonataal begonnen 
inflammatoire 
multisysteemaandoening
ook bekend als

CINCA
chronisch infantiel neurologisch 
cutaan en articulair syndroom 

Koorts
Huid
Verhoogde huiduitslag die snel begint nadat een baby geboren is
Neurologisch
Veranderingen van het zenuwstelsel die in ernst variëren, en de 
normale dagelijkse activiteiten belemmeren en verschillende niveaus 
van invaliditeit veroorzaken. Deze omvatten:
- Leerstoornissen
-  Niet-infectieuze meningitis (ontsteking van de beschermende 

vliezen die de hersenen en het ruggenmerg bekleden)
- Verhoogde druk in de hersenen
- Papiloedeem (zwelling aan de achterkant van het oog)
- Hersenatrofie (verminderde grootte van de hersenen)
- Gehoorverlies
Bewegingsapparaat
- Chronische inflammatoire artropathie (ontsteking van de gewrichten)
- Skeletdysplasie (korte lichaamslengte)
- Ongebruikelijke lichaamskenmerken of gezichtstrekken
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Zo begint u met Kineret

Thuis injecteren kan een uitdaging lijken – maar het wordt gemakkelijker 
naarmate u wat meer ervaring krijgt. U krijgt altijd een training door 
gekwalificeerde personeel om er zeker van te zijn dat u vertrouwen heeft in de 
handelingen. 

Hoe ziet Kineret eruit?

De Kineret-verpakking bevat 7 of 28 
spuiten die in de koelkast bewaard 
moeten worden. Elke spuit is voorgevuld 
met Kineret dus u hoeft niets te mengen, 
het is klaar voor gebruik.

De spuit is ‘gegradueerd’ – de 
markeringen op de zijkant helpen u om de 
juiste hoeveelheid te geven.

U moet zich ervan verzekeren, in het bijzonder bij kinderen, dat u de 
gegradueerde Kineret-spuit gebruikt. Alleen dan kunt u de correcte dosis 
afmeten.

In de spuit zit een heldere, kleurloze tot witte oplossing die enkele witte deeltjes 
kan bevatten.

Hoeveel Kineret is er nodig?

Uw arts zal bepalen welke dosis goed voor u (of uw kind) is. Deze hangt af 
van het gewicht en de ernst van de verschijnselen. De hoeveelheid kan dus na 
verloop van tijd veranderen.

x28
Anakinra

Zum Einmalgebrauch. 
Zur subkutanen Anwendung. 
Jede 0,67 ml graduierte Fertigspritze enthält 100 mg Anakinra. 
Sonstige Bestandteile: Citronensäure, Natriumchlorid, Natriumedetat, 
Polysorbat 80, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke.

Bündelpackung: 
28 (4 x 7) GRADUIERTE Fertigspritzen 
  

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
• Verschreibungspflichtig.
• Packungsbeilage beachten.
• Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor 
Licht zu schützen.

Emballage groupé : 
28 (4 x 7) seringues GRADUEES préremplies
  Usage unique. Pour injection sous-cutanée. 
Chaque seringue graduée préremplie de 0,67 ml contient 
100 mg d’anakinra. 
Excipients : acide citrique anhydre, chlorure de sodium, 
édétate disodique dihydraté, polysorbate 80, hydroxyde de sodium, 
eau pour préparations injectables.

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
• Geneesmiddel op medisch voorschrift.
• Lees voor het gebruik de bijsluiter
• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming 
tegen licht.

A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.
• Médicament soumis à prescription médicale.
• Lire la notice avant utilisation.
• Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri de 
la lumière.
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Multiverpakking: 
28 (4 x 7) GEGRADUEERDE voorgevulde spuiten
   

Eenmalig gebruik. Voor subcutaan gebruik. 
Elke 0,67 ml gegradueerde voorgevulde spuit bevat 100 mg anakinra 
Hulpstoffen: watervrij citroenzuur, natriumchloride, dinatriumedetaat-
dihydraat, polysorbaat 80, natriumhydroxide, water voor injectie.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 
SE-112 76 Stockholm, Schweden / Suède / Zweden
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De schaalverdeling 
is gemarkeerd in 
milligrammen (mg) 
en de arts zal u 
zeggen hoeveel u 
kunt geven

Spuitcilinder

Naaldbeschermhuls (bekleding)

Naald

Plunjerstaaf

Wanneer moet Kineret worden gegeven?

Kineret wordt dagelijks gegeven. Het is een injectie die onder de huid gaat. Het 
is een goed idee om de injectie iedere dag op dezelfde tijd te geven.

Wat doe ik wanneer ik klaar ben om te injecteren?

Zoek een goed verlichte, comfortabele, opgeruimde en schone ruimte waar u 
genoeg plaats heeft om alle benodigdheden binnen handbereik te hebben.

Was uw handen grondig.

U heeft dan het volgende nodig:
1. Voorgevulde gegradueerde Kineret-spuit(en)
2. Alcoholdoekjes
3. Een steriel gaasje of doekje

Zorg ervoor dat u alle onderdelen kunt weggooien op de manier die uw arts of 
verpleegkundige heeft geadviseerd, voordat u verder gaat.

Denk eraan om de resterende spuiten in de koelkast te bewaren

Schud de spuit niet. Als deze schuimig lijkt, wacht dan een paar 
minuten tot de oplossing helder is

Zorg ervoor dat het alcoholdoekje gemakkelijk uit de verpakking 
gehaald kan worden, omdat u een spuit in uw hand zult hebben als u 
de huid afveegt

Hoe controleer ik of de Kineret in goede conditie is?

Controleer de vervaldatum op het etiket van de voorgevulde spuit (zoek de 
letters EXP). Gebruik de spuit niet als de datum na het eind van de aangegeven 
maand is.

Controleer hoe de vloeistof in de spuit eruit ziet. Dit moet een heldere, kleurloze 
tot witte oplossing zijn. Er kunnen enkele doorschijnende tot witte deeltjes in de 
oplossing zitten. Gebruik de spuit niet als de oplossing verkleurd of troebel is, of 
als er deeltjes anders dan doorschijnend tot wit te zien zijn.
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De injectie klaarmaken

Moet ik meteen injecteren?

Voor een comfortabelere injectie is het belangrijk om de spuit 30 minuten voor de 
injectie uit de koelkast te halen. Zorg ervoor dat deze op een veilige plaats, buiten 
het zicht en bereik van kinderen, ligt en laat deze op kamertemperatuur komen. 
Als alternatief kunt u de voorgevulde spuit voorzichtig in uw hand houden, en deze 
zodoende een paar minuten warmen. Verwarm Kineret op geen enkele andere 
manier (verwarm het bijvoorbeeld niet in de magnetron of in heet water).

Verwijder de naaldbeschermer niet van de spuit totdat u klaar bent om deze te 
injecteren.

Waar moet ik injecteren?

De meeste geschikte plaatsen om te injecteren zijn:
•  de buik (behalve het gedeelte rond de navel)
•  de bovenkant van de dijen (dit is vooral goed voor zuigelingen onder een jaar 

wanneer zij wat mollige beentjes hebben)
•  de bovenste buitengedeelten van de billen*; en
•  het buitengedeelte van de bovenarmen*.
* slechts geschikt als iemand anders de injectie geeft

Wijzig de plaats waarop u injecteert iedere keer zodat een gebied niet 
pijnlijk wordt

•  Injecteer niet op plaatsen waar de huid gevoelig, rood, gekneusd, of hard is
• Vermijd littekens of striae
• Injecteer niet dicht bij een ader

De toediening voorbereiden

Klaar om te injecteren?

Voordat u Kineret injecteert, dient u de spuit 
vast te houden en voorzichtig, zonder te 
draaien, de beschermhuls van de naald 
verwijderen. Trek deze er recht af, zoals 
weergegeven.

Raak de naald niet aan en druk niet op de 
zuiger. Gooi de naaldbeschermer meteen weg.

U ziet misschien een luchtbelletje in de 
voorgevulde spuit. U hoeft de luchtbel niet te 
verwijderen alvorens te injecteren. Injectie van 
de oplossing met de luchtbel is ongevaarlijk.

ALS U MINDER DAN 100mg GEBRUIKT - 
DAT IS MINDER DAN ALLE OPLOSSING 
IN DE SPUIT - MOET U IETS VAN DE 
VLOEISTOF WEGGOOIEN

U doet dit zo:

Houd de spuit in één hand met de naald recht 
omhoog gericht, zoals hier weergegeven. Zet 
uw duim op de zuiger en druk langzaam totdat 
u een kleine vloeistofdruppel aan de punt van 
de naald ziet.

Naaldbeschermhuls 
(bekleding)

Naald

Kineret   100mg

Needle shield (cover)

90° angle45° angle

Needle

Syringe barrel

Volwassene Kind

Achterkant AchterkantVoorkant Voorkant
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Draai de spuit zodat de naald nu naar 
beneden wijst. Leg een steriel gaasje of 
doekje op een vlak oppervlak en houd de 
spuit erboven met de naald naar het gaasje 
of doekje gericht, zoals weergegeven.

Zet uw duim op de zuiger en druk langzaam 
totdat het voorste uiteinde van de zuiger 
de markering op de schaalverdeling van de 
aanbevolen dosis heeft bereikt. De extra 
vloeistof wordt opgenomen door het gaasje 
of doekje, zoals weergegeven.

Nu is de juiste dosis klaar om te worden geïnjecteerd.

Zorg ervoor dat de naald het gaasje of doekje niet aanraakt

Als u niet in staat bent de juiste dosis in te stellen of als u de spuit 
heeft laten vallen, gooit u deze weg en gebruikt u een nieuwe. Dit 
betekent dat u eerder aan uw volgende doos begint, dus denk er dan 
ook aan dat u eerder nieuwe spuiten dient te bestellen

Een injectie geven

Hoe geeft u de injectie?

Desinfecteer de huid met het alcoholdoekje 
en laat deze op natuurlijke wijze aan de lucht 
drogen (dit duurt maar enkele seconden). 
Neem vervolgens de huid tussen uw duim en 
wijsvinger, zonder te knijpen.

Breng de naald volledig in de huid zoals 
uw verpleegkundige of arts heeft laten zien. Injecteer de vloeistof langzaam 
en gelijkmatig, terwijl u de huid nog altijd vasthoudt. Nadat de vloeistof is 
geïnjecteerd, verwijdert u de naald en laat u de huid los.

U kunt een watje of een doekje op de injectieplek houden.

Gebruik elke spuit slechts voor één injectie. Een spuit kan niet worden 
hergebruikt omdat dit infectie kan veroorzaken. Al het ongebruikte 
geneesmiddel moet worden weggegooid

Wat doet u met de gebruikte spuit en ander benodigdheden

Zet de beschermhuls niet terug op de naald van de spuit.

Houd gebruikte spuiten buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gooi de voorgevulde spuiten die u heeft gebruikt nooit weg in uw normale 
huishoudelijke afvalbak.

Als u een dosis lager dan 100 mg heeft gebruikt, zit er vloeistof uit de spuit 
op een gaasje of doekje. Gooi het natte gaasje of doekje weg samen met uw 
spuit en maak het oppervlak schoon met een nieuw doekje.

De gebruikte spuit en het eventuele gaasje of doekje met Kineret-oplossing 
erop, moet worden weggegooid op de wijze die de arts, verpleegkundige 
of apotheker heeft geadviseerd. Als u geneesmiddel heeft dat u niet langer 
nodig heeft, vraag de apotheker wat u moet doen – dit help het milieu te 
beschermen. 
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Toptips om u te helpen

Wat zijn reacties op de injectieplaats?

Door Kineret te injecteren, kan de huid soms gaan reageren. Dergelijke reacties 
verschijnen gewoonlijk binnen 2 weken na het begin van de behandeling en 
verdwijnen binnen 4 - 6 weken. De reacties zijn gewoonlijk mild tot matig en 
nemen de vorm aan van: roodheid, kneuzingen, ontsteking, pijn of ongemak. 
Het is niet waarschijnlijk dat huidreacties op gaan treden wanneer zij in de eerste 
maand van de behandeling niet zijn voorgekomen. 

De volgende tips kunnen helpen de tekenen en symptomen van de 
reacties op de injectieplaats te verlichten : 

1.  Koeling van de injectieplaats/ een coldpack aanbrengen (voor en na 
de injectie)

2.  De injectievloeistof verwarmen (zie pagina 8)

3.   Na overleg met uw arts of verpleegkundige kunt u ervoor kiezen 
voor en/of na injectie een antihistaminecrème of -zalf waarvoor u 
geen recept nodig heeft,  milde hydrocortisoncrème of -zalf op de 
injectieplaats te gebruiken

4.   Laat ten minste twee-en-een-halve centimeter tussen de 
injectieplaatsen

5.   Maak een aantekening in een dagboek om bij te houden waar u 
heeft geïnjecteerd, zodat u de plaatsen kunt afwisselen

Mocht u zich om een of andere reden zorgen maken, raadpleeg dan 
uw arts

Goed advies

Het kan spannend lijken wanneer u begint. Maar ook hier geldt; hoe vaker u 
het doet, hoe simpeler het wordt. Niemand zal het ooit leuk vinden injecties te 
krijgen, maar na verloop van tijd wordt het minder stressvol.

Een kind injecteren

Als u een kind injecteert, kunnen enkele van 
deze tips misschien helpen
•  Laat iemand u helpen - het kind vasthouden 

of het afleiden tijdens de procedure
•  Voor baby’s: laat de baby op een knie zitten 

met het gezichtje naar de volwassene en 
de beentjes wijdbeens (als in een stevige 
omhelzing) zodat de baby goed blijft zitten 
en u de injectie kunt geven

•  Als uw kind een fopspeen heeft, kan dit 
kalmerend zijn

•  Houd een favoriet stuk speelgoed of boek 
bij de hand. Een mobiel apparaat of de 
televisie kan helpen om zijn aandacht op 
iets anders te richten

•  Oudere kinderen kunnen diep ademhalen 
als ontspannend ervaren. U kunt hen ook 
vragen een favoriet voorwerp of iets dat 
zij graag doen te beschrijven, terwijl u zich 
concentreert op de injectie
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Maak een aantekening van eventuele vragen die u heeft voor uw 
volgende bezoek aan de arts

Woordenlijst van de gebruikte termen

Alcoholdoekje Een wegwerpdoekje met alcohol als desinfectiemiddel

Amyloïdose Als abnormale eiwitten worden afgezet in lichaamsweefsels

Antihistamine Als deze wordt gebruikt in de vorm van een crème, zalf of tablet,
vermindert het zwelling en irritatie

Artralgie Gewrichtspijn

Artropathie Aandoening van het gewricht

CAPS- cryopyrine-geassocieerde
periodieke syndromen 

Een naam voor een verzameling zeldzame aandoeningen die
episoden van, of continue, ontsteking veroorzaken 

Chronisch inflammatoir Ontsteking van de gewrichten die langdurig is

CINCA - Chronisch Infantiel
Neurologisch Cutaan en
Articulair syndroom 

Een zeldzame aandoening die resulteert in een niet-uitgelokte
langdurige periode van ontsteking (zie pag. 5)

Corticosteroïde Als dit wordt gebruikt in een crème of zalf, vermindert de ontsteking

Dosis Hoeveelheid geneesmiddel

FCAS - Familiaal koud auto-
inflammatoir syndroom 

Een zeldzame aandoening die episoden van ontsteking veroorzaakt die gewoonlijk 
worden teweeggebracht door blootstelling aan koude (zie pag. 5)

Gegradueerd De markeringen op de zijkant van de spuit om u te laten zien hoeveel geneesmiddel 
u moet geven

Hersenatrofie Verminderde grootte van de hersenen

Humaan interleukine-1 Een door de mens gemaakt eiwit dat gebruikt wordt als een geneesmiddel om de 
natuurlijke receptorantagonisten interleukine-1 die ontsteking veroorzaken te blokkeren

Injectieplaats Plaats waar de injectie wordt gegeven

Interleukine-1-receptor Een eiwit dat van nature in het lichaam wordt gevonden en dat als het wordt 
geactiveerd, een ontsteking teweegbrengt

Kineret Merknaam voor een product dat anakinra heet; een geneesmiddel in een groep die 
bekend staat als ‘humaan interleukine-1-receptorantagonisten’

Koorts Verhoogde lichaamstemperatuur

Malaise Een gevoel van algemeen ongemak of zich onwel voelen

Meningitis Ontsteking van de beschermende vliezen die de hersenen en het ruggenmerg 
bedekken

MWS - Muckle-Wells syndroom Een zeldzame aandoening die niet-uitgelokte episoden van ontsteking veroorzaakt 
(zie pag. 5)

NOMID - Neonataal begonnen
inflammatoire multisysteemaandoening

Een zeldzame aandoening die leidt tot niet-uitgelokte en aanhoudende episoden van 
ontsteking (zie pag. 5)

Ontsteking Gedeelte van het lichaam dat tekenen van pijn, roodheid, hitte, zwelling vertoont en 
waar functieverlies kan optreden

Papiloedeem Zwelling aan de achterkant van het oog

Professionals in de
gezondheidszorg (HCP) 

Dokter, verpleegkundige of apotheker

Vervaldatum - EXP De laatste datum waarop een geneesmiddel mag worden gebruikt

Voorgevulde spuit

Zuiger

Een spuit die geleverd wordt met het geneesmiddel er al in

De staaf die in de spuit wordt geduwd om het geneesmiddel naar buiten te drukken
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