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Psorinovo® tablet 

 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. Dit geneesmiddel is speciaal voor u voorgeschreven door uw 
arts omdat een geregistreerd geneesmiddel niet voldoet of beschikbaar is voor u. 
Bewaar Psorinovo® beneden 25 °C. Na het openen van de verpakking is Psorinovo® maximaal 6 
maanden houdbaar, maar niet langer dan houdbaarheidsdatum op de verpakking. 
Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 

 
Samenstelling 
Iedere tablet Psorinovo® bevat 30,  120 of 240 mg dimethylfumaraat in een enteric coated tablet. 
De tablet is ontworpen om dimethylfumaraat vertraagd af te geven. Niet alle sterktes worden in 
de handel gebracht.  
 
Toepassing 
Matige tot ernstige vormen van psoriasis vulgaris (huidaandoening waarbij de huid schilfert). 
Dimethylfumaraat verandert en remt de werking van het immuunssyteem. Het remt ook de 
vorming van huidcellen. Hierdoor verminderen na 6-8 weken de schilfering, jeuk en roodheid.  
 
Gebruik 
Kijk voor het  juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, is de dosis bij volwassenen: bij de start: zie het schema van de 
NVDV onderaan de bijsluiter. Als onderhoud: 30 tot 720 mg per dag, verspreid over de dag. 
Neem de tabletten tijdens of direct na de maaltijd in, zo nodig met melk. De tabletten moeten 
heel doorgeslikt worden en mogen niet gekauwd of doorgebroken worden. 
Gebruik Psorinovo® zolang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer 
stoppen. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend 
arts. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. Maag- en darmaandoeningen, 
ernstige lever- of nierfunctiestoornis,  hematologische maligniteiten in de anamnese. 
Bij ernstige infecties raadpleeg eerst uw behandelend arts. 
Het bloedbeeld dient voorafgaand aan de behandeling volledig gecontroleerd te worden. Start 
niet met Psorinovo® als de waardes afwijken. Uw arts controleert tijdens de behandeling om de 
vier weken uw bloedcelwaardes en past zonodig uw dosis aan. 
 
Interacties  
Combinatie van dimethylfumaraat met nefrotoxische, antineoplastische of immunosuppresieve 
stoffen of psoralenen of retinoïden kan het risico op bijwerkingen verhogen. Dit is echter niet 
onderzocht. 
Toediening van levende vaccins tijdens het gebruik van dimethylfumaraat kan het risico op 
infecties verhogen. Dit is echter niet onderzocht. 
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Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik Psorinovo® niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Neem als 
u zwanger bent of als u zwanger wilt worden direct contact op met uw behandelend arts 
(dermatoloog) en stop in overleg met uw arts met Psorinovo®. 
Zwangerschapscategorie B1 (Australië). Het is niet bekend of het overgaat in de moedermelk.  
 

Bijwerkingen 
Bij meer dan 10%: diarree, misselijkheid, buikpijn, blozen, ketonurie. 
Bij 1-10%: braken, buikkrampen, flatulentie, maag/darm-ontstekingen, opvliegers, huidreacties, 
lymfopenie, leukopenie en eosinofilie, eiwit in de urine, stijging van de transaminasewaarden. 
Bij minder dan 1%: overgevoeligheidsreacties, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, stijging van 
de creatine concentratie en stijging van de leverenzymwaarden. 
Zelden: stijging van bilirubine. 
Verder zijn gemeld: stijging van de cholesterolconcentratie. 
Er zijn meldingen van progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) geweest, die samen 
zouden kunnen hangen met het gebruik van dimethylfumaraat. Als u problemen ervaart met het 
bewegen van uw armen of benen, of veranderingen in uw zicht, geheugen, denken of evenwicht, 
neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. 
Neem bij maag-/darmklachten of opvliegers Psorinovo® tijdens het eten in met een glas melk. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan 
contact op met uw apotheker of behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van 
één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich 
zorgen over maakt. 
 
Aanbevolen doseringsschema voor inductiefase van behandeling met dimethylfumaraat 
volgens de NVDV 
 
Tijdstip Dimethylfumaraat 30 mg 

 
Aantal tabletten per dag 

Dimethylfumaraat 120 mg 
 
Aantal tabletten per dag 

Week 1 0-0-1 - 
Week 2 1-0-1 - 
Week 3 1-1-1 - 
Week 4 - 0-0-1 
Week 5 - 1-0-1 
Week 6 - 1-1-1 
Week 7 - 1-1-2 
 Evaluatie klinische respons: 

Indien PASI reductie ≥ 50 

Indien PASI reductie ≤ 50% 

Verder ophogen zoals onder 
vermeld 

 
1-1-2 handhaven 

Week 8 - 2-1-2 
Week 9 - 2-2-2 
 


