
Deze herinneringskaart voor patiënten bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de 

hoogte moet zijn voor en tijdens uw behandeling met denosumab (Prolia). 

Uw arts heeft u denosumab (Prolia) voorgeschreven. Het middel wordt gebruikt om osteoporose en 

botverlies te behandelen. Door deze ziekten kunnen uw botten dunner en brozer worden, zodat ze 

gemakkelijker kunnen breken. Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak (ONK)) is een 

bijwerking die zelden voorkomt (bij maximaal 1 op de 1.000 patiënten) die Prolia krijgen. 

Botbeschadiging in de kaak kan ook optreden na het stoppen van de behandeling. 

Het is belangrijk om botbeschadiging in de kaak zoveel mogelijk te voorkomen, omdat het een 

aandoening is die mogelijk pijnlijk kan zijn en moeilijk is te behandelen. Om het risico op 

botbeschadiging in de kaak te verminderen kunt u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 

Vóórdat u de behandeling krijgt: 

Vertel uw arts (of verpleegkundige/zorgverlener) of u problemen heeft met uw mond of gebit. 

Uw arts kan u vragen eerst een tandheelkundig onderzoek te laten doen als u:  

 eerder werd behandeld met bisfosfonaten 

 medicijnen zoals corticosteroïden gebruikt (bijv. prednisolon of dexamethason) 

 rookt 

 kanker heeft 

 langere tijd geen tandheelkundige check-up heeft gehad 

 problemen heeft met uw mond of gebit 

Tijdens de behandeling: 

 Dient u ervoor te zorgen dat u een goede mondhygiëne heeft en regelmatig voor controle naar 

de tandarts gaat. Als u een kunstgebit draagt moet u ervoor zorgen dat dit goed past. 

 Als u een tandheelkundige behandeling of een tandheelkundige operatie moet ondergaan (bijv. 

het trekken van een tand of kies), informeer dan uw arts en vertel uw tandarts dat u behandeld 

wordt met Prolia. 

 Raadpleeg onmiddellijk uw arts en tandarts als u problemen krijgt met uw mond of gebit zoals 

loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, niet-genezende zweren of pusafscheiding omdat 

dit tekenen kunnen zijn van botbeschadiging in de kaak. 

Leest u alstublieft voor nadere informatie de bijsluiter van Prolia. 


