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Denosumab (Prolia®) 
 
In deze patiënteninformatie leest u meer over de reeds met u besproken behandeling met het 
middel denosumab. Het doel van een behandeling met denosumab is de botdichtheid te 
verbeteren.  
 
Werking van denosumab 
Denosumab is een eiwit (monoklonaal antilichaam) 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. 
 
Wanneer wordt denosumab voorgeschreven 
Denosumab wordt voorgeschreven bij de behandeling van osteoporose (botontkalking). 
Osteoporose is een aandoening waarbij de botmassa (hoeveelheid bot) is verminderd. Bij 
osteoporose neemt de kans op een botbreuk toe.  
Bij de behandeling van osteoporose wordt meestal in eerste instantie gestart met een zogeheten 
bisfosfanaat. Voorbeelden hiervan zijn: alendroninezuur en risedronaat. Dit zijn medicijnen die 
aan het botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen. Als u bisfosfanaten niet goed 
verdraagt of hier onvoldoende op reageert, dan kan denosumab een goed alternatief zijn.  
 
Het gebruik van denosumab 
Denosumab wordt toegediend in de vorm van een onderhuidse (subcutane) injectie in de 
bovenbeen, bovenarm of in de buik. Eén injectiespuit bevat 60 mg denosumab. 
De reumaconsulente, de assistente van de huisarts of de huisarts zelf geeft u deze injectie  
1 keer per 6 maanden. Ook bestaat er de mogelijkheid dat u dit zelf leert toedienen. Informeer 
hiervoor bij uw arts of reumaconsulente.  
U kunt niet zo maar stoppen met denosumab. Bij osteoporose is gebleken dat bij staken nog 
een extra gift van een ander middel nodig is om het effect van denosumab te laten aanhouden 
na staken. 
Voor een juiste werking van denosumab is het belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D 
inneemt. Uw arts schrijft u (zonodig) tabletten met calcium en vitamine D voor. 
 
Bewaren van denosumab 
Denosumab dient bewaart te worden altijd in de oorspronkelijke verpakking in de koelkast bij 
een temperatuur tussen de 2°C en 8°C. 
 
Controle 
Voordat u begint en jaarlijks tijdens de behandeling met denosumab wordt de nierfunctie en het 
calciumgehalte in het bloed gecontroleerd.  
Als u denosumab goed verdraagt en de behandeling met dit geneesmiddel wordt voortgezet, 
kan denosumab ook bij de huisarts toegediend worden. U kunt dit bespreken met uw 
reumatoloog. 
Om de botdichtheid te controleren kan een botdichtheidsmeting (DEXA-scan) herhaald worden. 
Dit wordt meestal 3 tot 5 jaar na de start van denosumab aangevraagd. 
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Bijwerkingen 
De apotheker geeft u altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed, daarin staat een 
uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. 
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; 

• Allergische reacties, zoals huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan zo snel 

mogelijk contact op met uw huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar. 

Twee zeldzame maar belangrijke bijwerkingen zijn: 
1. Aanhoudende wondjes in de mond of kaak als gevolg van botbeschadiging in de kaak 

Deze bijwerking komt zelden voor en kan ook optreden nadat u gestopt bent met de 

behandeling.  

Om het risico hierop te verkleinen moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 

• Laat u arts of reumaconsulente weten als u problemen heeft met uw mond of gebit; 

• Zorg voor een goed mondhygiëne, poets uw tanden regelmatig en laat uw gebit 

regelmatig controleren. Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat dit goed 

past; 

• Als u onder tandheelkundige behandeling bent of tandheelkundige operatie moet 

ondergaan, vertel uw arts om wat voor een ingreep het gaat. Dit geldt ook voor een 

(geplande) ingreep in de maanden na de toediening van denosumab. Vertel uw 

tandarts dat u met denosumab behandeld wordt; 

• Neem onmiddellijk contact op met de arts en tandarts als u een probleem krijgt aan 

uw mond of tanden, zoals loszittende kiezen of tanden, pijn/zwelling of zweertjes die 

niet genezen. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak. 

2. Spontane botbreuken van het dijbeen 

Deze bijwerking is heel zeldzaam en treedt vooral op bij langdurig gebruik van 

bisfosfanaten.  

Arts waarschuwen 
Neem direct contact op met uw huisarts of reumatoloog bij: 

• Klachten die kunnen passen bij een te laag calciumgehalte in het bloed, zoals 

tintelingen, spierstijfheid, spiertrekkingen, spierkrampen, hartkloppingen, epileptische 

aanvallen en sufheid; 

• Klachten van tanden en mondslijmvlies; 

• Hevige pijnklachten in de dij, lies of heup. 
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Zwangerschap en borstvoeding 
Heeft u een kinderwens of bent u zwanger, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal dan samen 
met u beslissen wat u het beste aan uw medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is. 
Er is weinig informatie over de effecten van denosumab op de vruchtbaarheid en tijdens 
zwangerschap. Denosumab mag u daarom niet gebruiken tijdens de zwangerschap. 
Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat en daarom mag u geen 
borstvoeding geven als u denosumab gebruikt. 
 
Vaccinaties 
U kunt zich zonder problemen laten vaccineren tijdens het gebruik van denosumab. 
 
Gebruik van denosumab samen met andere medicijnen 
Denosumab mag u niet samen gebruiken met bisfosfonaten (bijvoorbeeld alendroninezuur of 
risedroninezuur). Het is verstandig altijd aan uw arts en apotheker te vertellen welke medicijnen 
u gebruikt of als er iets aan uw medicijngebruik verandert. 
 
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. 
 
Meer informatie 
Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het College 
voor Zorgverzekeringen: www.fk.cvz.nl en op www.apotheek.nl. 
 
Tot slot 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de 
polikliniek Reumatologie. De polikliniek Reumatologie is bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 – 16.30 uur via telefoonnummer (079) 3462894.  
Ook via de BeterDichtbij app kunt u met de polikliniek in contact komen en vragen stellen. Wilt u 
informatie over deze app, neem dan gerust contact op met de assistente van de polikliniek 
Reumatologie of de reumaconsulente. 
 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over 
uw behandeling, laat dit ons weten via bovenstaand telefoonnummer van de polikliniek 
Reumatologie of via info@llz.nl. 
 
 
 
 


