
 

 

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel 
Kineret, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te 
beperken, zijn er bepaalde maatregelen / voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, 
die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA-versie 12/2020) 
 
 
 
 
 
 
Kineret 100 mg/0,67 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit (Anakinra) 
 
 
 

Leidraad voor patiënten en verzorgers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Kineret gebruikt. De volledige en 
geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 
“BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.  
 

   



 

NP-13831 Pagina 2 

Inhoud 
 
Inleiding  .......................................................................................................................................... 3 

Wat is Kineret?  ................................................................................................................................ 4 

Welke aandoeningen worden er met Kineret behandeld?  ............................................................... 5 

Zo begint u met Kineret  ................................................................................................................... 6 

Wanneer moet Kineret worden gegeven?  ........................................................................................ 7 

Klaarmaken voor de injectie  ............................................................................................................ 8 

De dosis voorbereiden  ..................................................................................................................... 9 

De injectie geven  ........................................................................................................................... 10 

Opruimen  ....................................................................................................................................... 11 

Reacties op de injectieplaats  .......................................................................................................... 12 

Woordenlijst van de gebruikte termen  .......................................................................................... 13 

 

   



 

NP-13831 Pagina 3 

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. 

Uzelf of uw kind injecteren kan moeilijk lijken wanneer u het voor het eerst doet, maar er zijn tips 
en handigheidjes die het gemakkelijker kunnen maken om Kineret in uw dagelijkse routine in te 
passen. Houd bij het lezen van dit boekje in gedachte dat iedere patiënt anders is. Bespreek met uw 
arts in hoeverre deze informatie op u van toepassing is. 
 

TIPS: 
Als u een onbekend woord of medische term tegenkomt, kunt u enkele nuttige definities vinden in 
de verklarende woordenlijst op pagina 13. 
 
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 bevat de actieve stof anakinra. Dit is een bepaald type cytokine (een afweeronderdrukkende 
stof) die gebruikt wordt bij de behandeling van: 
Reumatoïde artritis (RA). 
Periodiekekoortssyndromen: 

- Cryopyrine-geassocieerde periodieke koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic 
Syndromes = CAPS): 
o Neonataal begonnen inflammatoire multisysteemaandoening (Neonatal-Onset 

Multisystem Inflammatory Disease = NOMID) / ook chronisch infantiel neurologisch 
cutaan articulair syndroom (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular 
Syndrome = CINCA) genoemd, 

o Muckle-Wells-syndroom (MWS), 
o Familiair koud auto-inflammatoir syndroom (Familial Cold Autoinflammatory 

Syndrome = FCAS) 
- Familiaire Middellandse Zeekoorts (FMF) 

De ziekte van Still inclusief systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA) en ‘adult-onset 
Still’s disease’ (AOSD) 
 
Cytokines zijn eiwitten die door het lichaam aangemaakt worden en die de communicatie tussen de 
cellen coördineren en de celactiviteit helpen controleren. In geval van RA, CAPS en de ziekte van 
Still produceert het lichaam te veel van het cytokine dat interleukine-1 genoemd wordt. Dit 
resulteert in schadelijke effecten die leiden tot ontsteking die de verschijnselen van de ziekte 
veroorzaakt. Normaal gesproken produceert uw lichaam een eiwit dat de schadelijke effecten van 
interleukine-1 blokkeert. De actieve stof van Kineret is anakinra, deze werkt op dezelfde wijze als 
uw natuurlijke interleukine-1-blokkerend eiwit. Anakinra wordt geproduceerd door middel van 
DNA-technologie met behulp van het micro-organisme E. coli. 
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Welke aandoeningen worden er met Kineret behandeld? 

Voor RA wordt Kineret gebruikt bij volwassenen (leeftijd 18 jaar en ouder). Kineret wordt in 
combinatie met een ander geneesmiddel, genaamd methotrexaat, gebruikt voor de behandeling 
van de klachten en verschijnselen van de ziekte. Kineret is bedoeld voor patiënten bij wie 
methotrexaat alleen onvoldoende is om de reumatoïde artritis onder controle te houden. 

Voor CAPS wordt Kineret gebruikt voor de behandeling van de klachten en verschijnselen van 
ontstekingen die verband houden met de aandoening, zoals huiduitslag, gewrichtspijn, koorts, 
hoofdpijn en vermoeidheid bij volwassenen en kinderen (leeftijd 8 maanden en ouder). 

Voor FMF wordt Kineret gebruikt voor de behandeling van de klachten van ontstekingen die met 
de aandoening samengaan, zoals terugkerende koorts, vermoeidheid, buikpijn, spier- of 
gewrichtspijn en huiduitslag. Kineret kan, als dat gepast is, samen met colchicine worden gebruikt. 

Bij de ziekte van Still wordt Kineret gebruikt voor de behandeling van de klachten en 
verschijnselen van met de ziekte gepaard gaande ontstekingen, zoals huiduitslag, gewrichtspijn en 
koorts. 
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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 wordt altijd opgeleid door gekwalificeerd personeel zodat u vertrouwen kunt 
krijgen in de handelingen. 

Hoe ziet Kineret eruit? 

De Kineret-verpakking wordt geleverd in verpakkingen van 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. 

 

 

De schaalverdeling is gemarkeerd in milligram (mg). De arts zal u zeggen welke dosis u nodig heeft. 

In de spuit zit een heldere, kleurloze tot witte oplossing die enkele witte deeltjes kan bevatten. De 
aanwezigheid van deze deeltjes heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. 

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 dosis kan dus na verloop van tijd veranderen. 

   

Naald 

Naaldbeschermhuls 

Spuitcilinder 

Plunjerstaaf 
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Wanneer moet Kineret worden gegeven? 

U dient zichzelf of uw kind elke dag op een vast tijdstip een injectie te geven. Kineret wordt net 
onder de huid ingespoten. Dit noemt men een subcutane injectie. 

Voorbereiden van de injectie 

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: 

 Voorgevulde gegradueerde Kineret-spuit(en) 
 Alcoholdoekjes 
 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. 

TIPS: 

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 

 

Inspecteer de spuit 

Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de voorgevulde spuit (EXP). Niet gebruiken 
na de laatste dag van de aangeduide maand. 

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 – dit is normaal. 
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 voorbereiden 

Laat de oplossing op kamertemperatuur komen 

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. 

Kies een injectieplaats 

De beste plaatsen om uzelf of uw kind te injecteren zijn: 

A de buik (behalve het gedeelte rond de navel) 
B de bovenkant van de dijen (dit is vooral goed voor zuigelingen onder een jaar wanneer 

zij wat mollige beentjes hebben)
C de bovenste buitengedeelten van de billen*; en
D 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 
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De dosis voorbereiden 

Zorg ervoor dat u weet welke Kineret-dosis uw arts heeft voorgeschreven: 20 tot 90 mg, 100 mg of 
meer. Voordat u Kineret injecteert, dient u de spuit vast te houden en voorzichtig, zonder te draaien, 
de beschermhuls van de naald te 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. 

Hoe bereidt u een dosis van 20 tot 90 mg voor 

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. 

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. 

 

Hoe bereidt u een dosis van 100 mg voor 

Houd de cilinder van de spuit vast en verwijder voorzichtig het omhulsel van de naald zonder te draaien. 
De naald niet aanraken en de zuiger niet induwen. Gooi de naaldbescherming onmiddellijk weg. 

U kunt een kleine luchtbel waarnemen in de voorgevulde spuit. U hoeft deze luchtbel niet te verwijderen 
voor het injecteren. Het is ongevaarlijk de luchtbel samen met de oplossing in te spuiten.  

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. Volg altijd de doseerinstructies van uw 
arts of verpleegkundige. 
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De injectie geven 

1. Desinfecteer de huid met het alcoholdoekje en laat deze op natuurlijke wijze aan de lucht 
drogen (dit duurt maar enkele seconden).  

2. Neem vervolgens de huid tussen uw duim en wijsvinger, zonder te knijpen. 

3. Breng de naald volledig in de huid zoals uw verpleegkundige of arts heeft laten zien.  

4. Injecteer de vloeistof langzaam en gelijkmatig, terwijl u de huid nog altijd vasthoudt.  

5. 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. 

 
TIPS VOOR HET INJECTEREN BIJ EEN KIND: 

Laat indien mogelijk iemand u helpen door het kind vast te houden of af te leiden tijdens het prikken. 

Voor baby’s: laat de baby op een knie zitten met het gezichtje naar de volwassene en de beentjes 
wijdbeens zodat de baby goed blijft zitten en u de injectie kunt geven. 

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

Houd een lievelingsspeeltje of boek bij de hand. Een mobieltje, tablet of televisie kan helpen om het 
kind af te leiden. 

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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Verwijdering van de gebruikte spuiten en 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. 

 
   



 

NP-13831 Pagina 12 

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 injectieplaatsreacties (IR’s) te 
verlichten: 

 Koel de injectieplaats door bijvoorbeeld een coldpack aan te brengen (voor en na de injectie) 

 Laat de injectievloeistof op kamertemperatuur komen voordat u injecteert (zie pagina 8) 

 Houd minstens twee en een halve centimeter tussen de injectieplaatsen 

 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 

 Maak een aantekening in een dagboek om bij te houden waar u heeft geïnjecteerd, zodat u 
de plaatsen telkens afwisselt 

 

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

Maak een aantekening van eventuele vragen die u heeft voor uw volgende bezoek aan de arts. 
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Woordenlijst van de gebruikte termen 
 

Adult-Onset Still’s Disease (AOSD) Een vorm van de ziekte van Still die kan voorkomen bij jonge 
volwassenen vanaf 16 jaar

Alcoholdoekje Een wegwerpdoekje met alcohol als desinfectiemiddel 
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
Cryopyrine-geassocieerde 
periodieke syndromen (CAPS) 

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

Deeltje Klein voorwerp
Dosis Hoeveelheid geneesmiddel
Familiale Middellandse Zeekoorts 
(FMF) 

Een genetische aandoening die terugkerende episodes van koorts 
veroorzaakt die doorgaans gepaard gaan met pijn in de buik, borst 
of gewrichten

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 
receptorantagonist 

Een door de mens gemaakt eiwit dat gebruikt wordt als een 
geneesmiddel om het natuurlijke interleukine-1 dat ontsteking 
veroorzaakt te blokkeren

Hydrocortison Een zalf, crème of oplossing die op de huid wordt aangebracht 
om roodheid, jeuk en ongemak te behandelen 

Injectieplaats Plaats waar de injectie wordt gegeven
Kineret Merknaam voor een product dat anakinra heet; een 

geneesmiddel 
in een groep die bekend staat als ‘humaan interleukine-1- 
receptorantagonisten’

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

Systemische Juveniele 
Idiopathische Artritis (SJIA) 

Een subvorm van de ziekte van Still die voorkomt bij kinderen 
jonger dan 16 jaar 

Uiterste gebruiksdatum - EXP De laatste datum waarop een geneesmiddel mag worden 
gebruikt

Voorgevulde spuit Een spuit die geleverd wordt met het geneesmiddel er al in 
Ziekte van Still Een zeldzame reumatische aandoening 
Zuiger De staaf die in de spuit wordt geduwd om het geneesmiddel 

naar buiten te drukken
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