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

Om maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het 
geneesmiddel JINARC®, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om 
de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen/
voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, die in dit materiaal worden 
uitgelegd (RMA versie 08/2021).

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een zwangerschap 
vermijden tijdens de behandeling met JINARC®.
JINARC® is gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding. 
Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat 
behandeling moet worden gestaakt dan wel niet moet worden ingesteld.

JINARC®  (tolvaptan) 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Voorlichtingsbrochure voor patiënten
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1. Wat is 
JINARC®?

JINARC® is een geneesmiddel dat wordt gebruikt 
voor het behandelen van een ziekte die “autosomaal 
dominante polycysteuze nierziekte” (ADPKD) wordt 
genoemd. Door deze ziekte groeien er met vocht 
gevulde cysten in de nieren die druk uitoefenen op de 
omliggende weefsels en de nierfunctie verminderen, 
wat mogelijk leidt tot nierfalen. JINARC® wordt 
gebruikt om ADPKD te behandelen bij volwassenen met 
een chronische nierziekte (CKD) in stadium 1 tot 4 die 
tekenen vertonen van een ziekte die snel verergert.

2. Welke 
patiënten 
komen niet in 
aanmerking voor 
een behandeling 
met JINARC®?

Uw arts zal bepalen of het geschikt is voor u om een 
behandeling met JINARC® te krijgen. Vanwege enkele 
van de risico’s die gepaard gaan met een behandeling 
met JINARC®, zoals mogelijke effecten die ervoor 
kunnen zorgen dat uw lever niet goed werkt en de 
mogelijkheid om uitdroging te veroorzaken, mag u 
JINARC® niet innemen als één van de volgende situaties 
op u van toepassing is:

• U hebt verhoogde 
leverenzymwaarden in u 
bloed, waardoor u niet 
met JINARC® mag worden 
behandeld.

• U bent niet in staat of bent 
niet bereid de maandelijkse 
leverfunctietests na te leven. 
 

• U hebt een aandoening 
die gepaard gaat met een 
zeer laag bloedvolume 
(bijvoorbeeld, ernstige 
uitdroging of overvloedige 
bloeding).

• U hebt er moeite mee om te 
herkennen wanneer u dorst 
hebt of kunt geen water 
drinken.

Vermijdt een behandeling met JINARC® indien u een vrouw bent en  
zwanger wenst te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft.
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3. Welke 
patiënten 
moeten extra 
voorzichtig zijn 
wanneer ze 
JINARC® nemen?

U moet voorzichtig zijn tijdens het gebruik van JINARC® 
en het uw arts vertellen als één van de volgende 
situaties op u van toepassing op is:

• U hebt een leveraandoening 
of een andere medische 
aandoening of ziekte.

•  U kunt onvoldoende water 
drinken of u moet uw inname 
van vloeistoffen beperken.

• U twijfelt of een behandeling  
met JINARC® van toepassing  
is voor u.



JINARC® kan een invloed hebben op de werking van  
uw lever, en kan de leverenzym- en bilirubine waarden  
in uw bloed doen toenemen. Mogelijks moet u extra 
bloed laten testen. De behandeling met JINARC® 
wordt gestopt en kan opnieuw worden gestart als de 
bloedtesten voor de leverfunctie normaal zijn.

Het is belangrijk dat u uw arts contacteert indien u één van de 
hierboven vermelde tekenen heeft. 

Om te controleren op 
wijzigingen zal uw arts 
bloedonderzoeken uitvoeren:

• alvorens een behandeling te 
beginnen met JINARC®;

• tijdens de eerste 18 
maanden van behandeling 
elke maand;

• na 18 maanden om de 3 
maanden.

De volgende tekenen kunnen 
erop duiden dat u mogelijk 
leverproblemen hebt:

• vermoeidheid

• verlies van eetlust

•  pijn in de buik

• donkere urine

• gele verkleuring van de huid 
of ogen (geelzucht)

• ernstige dehydratie

• misselijkheid

• braken

• koorts

• jeuk

• pseudo-griepsyndroom 
(gewrichts- en spierpijn met 
koorts).

4. Welke 
belangrijke 
bijwerkingen van 
JINARC® moet ik 
kennen?
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JINARC® veroorzaakt ook waterverlies omdat het uw 
urineproductie verhoogt. Dit waterverlies kan leiden 
tot bijwerkingen zoals droge mond en dorst of nog 
ernstiger bijwerkingen zoals nierproblemen of ernstige 
uitdroging. 

Symptomen van uitdroging kunnen zijn:

5. Is het 
belangrijk om 
veel vocht te 
drinken bij het 
innemen van 
JINARC®?

• verhoogde dorst 

• droge mond 

•  gevoel van moeheid of 
slaperigheid

• verminderd urineren

• hoofdpijn 

• droge huid 

• duizeligheid 

• snelle hartslag

• verwarring 

• slechte elasticiteit van  
de huid 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw arts als u een van de 
hierboven genoemde symptomen ontwikkelt.

JINARC® zorgt ervoor dat u vaker urineert dan voorheen en dit kan u 
dorstiger maken dan normaal. U moet veel water of andere waterige 
vloeistoffen drinken, ongeacht of u dorst heeft of niet, dit om 
overmatige dorst of uitdroging te voorkomen. U moet 1 tot 2 glazen 
vloeistof drinken voor het slapengaan en meer drinken als u ‘s nachts 
urineert. Speciale zorg moet worden genomen als u ziekten heeft die 
het risico op waterverlies verhogen, bijvoorbeeld in geval van braken 
of diarree.
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U mag JINARC® niet nemen als u probeert zwanger  
te worden en evenmin tijdens een zwangerschap,  
omdat dit kan leiden tot bijwerkingen voor u en tot  
een abnormale ontwikkeling bij uw ongeboren baby.

Vrouwen die zwanger 
kunnen worden, moeten een 
doeltreffende en betrouwbaar 
anticonceptie methode 
gebruiken minstens vier 
weken vóór de behandeling, 
tijdens de behandeling (ook 
in geval van onderbrekingen 
van de dosis) en gedurende 
nog eens minstens vier weken 
na stopzetting van JINARC®. 
U mag geen borstvoeding 

geven tijdens het gebruik van 
JINARC®.

U moet de behandeling 
met JINARC® stopzetten en 
onmiddellijk contact opnemen 
met uw voorschrijvend 
arts zodat u tijdens de 
zwangerschap kunt worden 
opgevolgd.

6. Is het veilig 
om JINARC® in 
te nemen en 
ondertussen 
proberen 
om zwanger 
te worden, 
tijdens een 
zwangerschap 
of tijdens het 
geven van 
borstvoeding?
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7. Wat houdt de 
waarschuwings-
kaart voor 
patiënten met 
betrekking tot 
JINARC® in en 
hoe moet ik het 
gebruiken?

Wanneer u voor het eerst JINARC® krijgt voor
geschreven, krijgt u van uw arts of verpleegkundige  
de waar schuwings kaart voor patiënten met betrekking 
tot JINARC®.

Deze kaart bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie over de 
risico’s van leverbeschadiging 
en ernstige uitdroging 
(dehydratie) tijdens het gebruik 
van JINARC®, en wat u moet 
doen als zich tekenen of 
symptomen voordoen. Daarop 
staan ook de contactgegevens 
van uw arts of het behandelend 
ziekenhuis in geval van 
spoedeisende situaties.

Uw medische zorgverlener  
zal de contactgegevens op  
de kaart noteren. U moet deze 
te allen tijde in uw portefeuille 
of handtas laten in geval van 
spoedeisende situaties.

Als u geen patiënten-
waarschuwingskaart heeft 
ontvangen, neem dan 
contact op met uw arts of 
verpleegkundige.
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