
Meer informatie over de Neupro Pleister vindt u in de 

bijsluitertekst. Lees deze goed door voordat u de 

pleister gaat gebruiken.

Neupro wordt in Nederland in de handel gebracht door:

UCB
Lage Mosten 33
4822 NK Breda
Tel.: 076-5731140
www.ucbpharma.nl

Neupro Pleister plakinstructies
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Inleiding 

Uw arts heeft u de Neupro Pleister voorgeschreven 

voor de behandeling van de symptomen van de 

ziekte van Parkinson. U zult de Neupro Pleister 

alleen of in combinatie met levodopa gebruiken. 

Deze brochure geeft u informatie over het juiste 

gebruik van de Neupro Pleister. Om een optimaal 

effect met de Neupro Pleister te bereiken, is het 

belangrijk dat u de instructies nauwkeurig opvolgt. 

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze 

brochure nog vragen hebben, neem dan contact op 

met uw arts, apotheker of Parkinsonverpleegkundige.

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte 

waarbij in de hersenen een tekort aan de stof 

dopamine ontstaat. Dopamine speelt een belang-

rijke rol bij het aansturen van zenuwcellen die 

betrokken zijn bij de houding van het lichaam en 

het uitvoeren van bewegingen. Een tekort aan 

dopamine leidt tot de kenmerkende verschijnselen 

van de ziekte van Parkinson, zoals traagheid, 

stijfheid, bewegingsarmoede en beven. Helaas is 

de ziekte (nog) niet te genezen. Behandeling van 

de ziekte van Parkinson richt zich daarom op het 

verminderen van de klachten.

Wat is de Neupro Pleister?

De Neupro Pleister is een medicijn voor de 

behandeling van de symptomen van de ziekte van 

Parkinson. In plaats van in tabletten of capsules  

zit de werkzame stof, rotigotine, in een pleister.  

De Neupro Pleister wordt gedurende 24 uur op de 

huid geplakt en geeft het werkzame bestanddeel 

continu aan het bloed af. Rotigotine behoort tot 

de dopamineagonisten, een groep geneesmiddelen 

die de werking van dopamine nabootst.

Hoe ziet de Neupro Pleister eruit?

De Neupro Pleister is verkrijgbaar in vier sterktes 

die respectievelijk 2mg, 4mg, 6mg of 8mg werk-

zame stof per 24 uur via de huid afgeven. 

De grootte van de pleister is afhankelijk van de 

sterkte.

 

In een gevorderd stadium van de ziekte van 

Parkinson kan Neupro tot 16 mg/24 uur gedoseerd 

worden. Dit kan betekenen dat u gelijktijdig twee 

pleisters per dag moet gebruiken om de gewenste 

dosering te bereiken.



Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere genees-

middelen gebruikt of kort geleden gebruikt hebt. 

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder 

recept kunt krijgen. Neuroleptica (geneesmiddelen 

die de manier waarop uw hersenen werken, 

beïnvloeden) en metoclopramide (gebruikt voor de 

behandeling van misselijkheid en braken) kunnen de 

werkzaamheid van de Neupro Pleister verminderen. 

U dient deze geneesmiddelen niet gelijktijdig met 

de Neupro Pleister te gebruiken. Vraag uw arts of 

apotheker of het veilig is om alcohol te drinken  

of kalmerende medicijnen in te nemen (bijvoor-

beeld slaapmiddelen, geneesmiddelen voor de 

behandeling van psychische stoornissen en/of 

geneesmiddelen voor de behandeling van depres-

sies) terwijl u de Neupro Pleister gebruikt.

Hoe gebruikt u de Neupro Pleister?

U plakt de Neupro Pleister 1x per dag op een stukje 

schone, droge, onbeschadigde en gezonde huid. 

De Neupro Pleister blijft gedurende 24 uur op de 

huid zitten en moet elke dag op ongeveer hetzelfde 

tijdstip vervangen worden door een nieuwe pleister. 

Om de kans op huidirritatie te verminderen, brengt 

u de Neupro Pleister elke dag op een andere plaats 

aan (bijvoorbeeld de ene dag op de rechterschouder, 

de volgende dag op de linkerschouder, dan op de 

rechterheup en dan op de linkerheup). U dient de 

Neupro Pleister niet binnen 14 dagen op hetzelfde 

stukje huid aan te brengen.

In de afbeelding kunt u zien op welke plaatsen u de 

pleister kunt plakken.

• Schouder

• Bovenarm

• Buik 

• Bovenkant bovenbeen / dij

• Heup

•  Zij (uw zijkant, tussen uw ribben en uw heup)

Let op! 

Wanneer u de pleister 

heeft aangebracht is het 

belangrijk dat u de pleister 

met de palm van uw hand 

gedurende 30 seconden 

stevig vastdrukt.

30 
seconden



Als u de Neupro Pleister op behaarde huid moet 

aanbrengen, moet u die plaats scheren. Het ver-

dient aanbeveling dit niet vlak vóór het aanbrengen 

van de Neupro Pleister te doen. Door het scheren 

raakt de huid licht beschadigd of geïrriteerd. Het is 

daarom beter om de huid enkele dagen voordat u 

de Neupro Pleister wilt aanbrengen, te scheren. 

Elke pleister is verpakt in een sachet en moet direct 

na opening van het sachet worden aangebracht.

Hoe plakt u de Neupro Pleister?

Stap 1.

Om het sachet te openen, 

trekt u de 2 losse zijden van 

de folie uit elkaar. 

Stap 2.

Haal de pleister uit het sachet.

Stap 3.

De plakzijde van de pleister 

is bedekt met een trans-

parante beschermstrook. 

Houd de pleister in beide 

handen met de bescherm-

strook naar u toe.

Stap 4.

Buig de pleister in het midden 

zodat de S-vormige breuklijn 

in de strook zich opent.

Stap 5.

Haal aan één kant de 

beschermstrook er af. Raak 

de plakzijde van de pleister 

niet met uw vingers aan.

Stap 6.

Houd de andere helft van 

de beschermstrook vast en 

breng de plakzijde van de pleister aan op uw huid. 

Druk de plakzijde van de pleister stevig op zijn plaats.



Stap 7.

Vouw de andere helft van 

de pleister naar achteren 

en verwijder de andere 

kant van de beschermstrook.

Stap 8.

Druk de pleister met de 

palm van uw hand 

gedurende 30 seconden 

stevig vast om ervoor te zorgen dat de pleister 

de huid raakt en de randen goed vastplakken.

Was uw handen met water en zeep nadat u de 

pleister heeft aangebracht.

Gebruik geen crème, olie of lotion op de plaats 

waar u de pleister gaat aanbrengen of in de buurt 

van een al aangebrachte Neupro Pleister. De pleister 

kan dan loslaten.

Hoe verwijdert u de Neupro Pleister? 

Voordat u een nieuwe pleister aanbrengt, verwijdert 

u de pleister die u de vorige dag heeft aangebracht. 

Trek voorzichtig een rand van de pleister omhoog 

en trek vervolgens de pleister voorzichtig van  

de huid.

Nadat u de pleister heeft verwijderd kunt u 

eventuele lijmresten verwijderen door de huid te 

wassen met warm water en een zachte zeep. U kunt 

ook een klein beetje babyolie gebruiken om eventuele 

lijmresten te verwijderen. Gebruik geen alcohol  

of andere oplosmiddelen, zoals nagellakremover, 

omdat deze huidirritatie kunnen veroorzaken.

Wat moet u doen als de pleister loslaat?

Als de pleister los laat, brengt u een nieuwe pleister 

aan voor de rest van het etmaal. Daarna kunt u de 

pleister op het gebruikelijke tijdstip vervangen.

 

Wat moet u doen met de gebruikte 

Neupro Pleisters?

Gebruikte pleisters bevatten nog steeds het 

werkzame bestanddeel, dat schadelijk kan zijn  

voor anderen. Vouw de gebruikte pleister met de 

plakzijde naar binnen. Plaats de pleister in het 

oorspronkelijke sachet en gooi het dan op een 

veilige manier, buiten het bereik van kinderen weg. 

U dient zich te houden aan de richtlijnen voor 

klein chemisch afval als u gebruikte of ongebruikte 

pleisters weggooit. U kunt ze ook terugbrengen 

naar uw apotheek. Spoel de pleisters niet weg in 

het toilet. 



Welke bijwerkingen kunnen bij gebruik 

van de Neupro Pleister optreden?

Aan het begin van de behandeling kunnen bij-

werkingen optreden als misselijkheid, duizeligheid 

of een slaperig gevoel. Ook kunnen klachten 

ontstaan als verwardheid of hallucinaties. Net zoals 

elke andere pleister of elk verband kan de  

Neupro Pleister huidreacties veroorzaken. Deze 

zijn gewoonlijk licht van aard en beperkt tot de 

plaats waar de pleister is aangebracht. Voor een 

volledig overzicht van de bijwerkingen kunt u de 

bijsluitertekst raadplegen. Als u veel last heeft van 

bijwerkingen, bespreek dit dan met uw arts of 

apotheker.

Stoppen met het gebruik van de  

Neupro Pleister

Stop nooit op eigen initiatief met het gebruik van 

de Neupro Pleister! Indien u wilt stoppen met het 

gebruik van de Neupro Pleister, overleg dit dan 

met uw arts. Het is van belang om het gebruik van 

de Neupro Pleister stapsgewijs af te bouwen. Uw 

arts kan u hierbij helpen.

Hoe bewaart u de Neupro Pleister?

U bewaart de Neupro Pleisters in de originele 

verpakking in de koelkast (2 - 8ºC).


