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andere aanpak.

RA-patiënten 
informeren naar de

werking van Kineret®...

A.R.I.S.E.
Amgen Rheumatology

Information Service

Europe

Tijd voor:

telefoon: 00800-0-5463738
00800-0-KINERET

www.kineret-eu.com

Beweegredenen voor ’n andere 

aanpak bij reumatoïde artritis

Kineret® staat voor een andere  

aanpak bij reumatoïde artritis (RA). 

Het biedt RA-patiënten nieuwe mogeli-

jkheden om positieve  

veranderingen te bewerkstelligen  

in hun persoonlijke situatie.  

Zodat ze een zo gewoon mogelijk leven  

kunnen leiden. En volop genieten  

van de dingen die weer kunnen.

A.R.I.S.E. geeft praktische

informatie over reumatoïde artritis

en de behandeling ervan

•	 Meer informatie over reumatoïde artritis

•	 Veel gestelde vragen van patiënten over  

 Kineret®

•	 De SimpleJect® auto-injector

•	 Een subcutane injectie zonder de  

 SimpleJect® auto-injector

•	 Kineret® bijsluitertekst

•	 Links naar patiëntenorganisaties  

 binnen de Europese Unie

NederlandsHomepage

•	 Kineret is de eerste en enige selectieve  

 remmer van interleukine-1.1 

•	 Combinatie van Kineret en MTX: snel en langdurig  

 effect op de klinische symptomen van RA.2

•	 Combinatie van Kineret en MTX: verbetering van 

 het dagelijks functioneren van RA-patiënten.3

•	 Kineret heeft een gunstig veiligheidsprofiel.4

1 Bresnihan B et al. Arthritis Rheum 1998; 41: 2196-2204, 2 Cohen SB et al (abstract) EULAR; June 12-15 2002; 
Stockholm, Sweden. Available at: http://www.eular.org/eular2002/abstracts_direct.cfm, 3 Cohen SB et al Arthritis 
Rheum 2002; 46: 614-624, 4 Kineret® FDA Briefing Information. August 16, 2001. Available at: http://www.fda.
gov/ohrms/dockets/ac/01/briefing/3779b1.htm



...en u wilt duidelijke
uitleg geven.

Tijd voor www.kineret-eu.comTijd voor ’n andere aanpak.

Professional resources

Professional resources is een  

beschermd gedeelte speciaal ingericht 

voor artsen, reumaconsulenten en  

verpleegkundigen. 

Na te hebben ingelogd* kunt u direct 

een beroep doen op een groot aantal 

‘professional resources’ zoals: 

•	 Complete presentaties om te 

 bekijken of downloaden

•	 Literatuur

•	 On-line Das-calculator

•	 T.R.A.C.K.IN.G.S.; de nieuwe tool  

 voor patiëntenregistratie

*Onlangs heeft u van ons een persoonlijke username  
en pincode ontvangen. Bent u uw username en pincode 
vergeten? Meldt u zich dan aan op de website. U ontvangt 
dan een nieuwe username en pincode per e-mail.

Overzichtelijke informatie

De website www.kineret-eu.com  

is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. 

Om de diverse onderwerpen op heldere 

wijze uit te leggen worden videobeelden 

en illustraties gebruikt. De vaak  

complexe stof wordt op deze  

manier transparant en voor iedereen  

te begrijpen.

A.R.I.S.E. overtuigt  
met up-to-date informatie

Up-to-date informatie over reumatoïde artritis en 

Kineret®. Alles wat u weten wilt, op het moment dat  

het ú schikt. Amgen Rheumatology Information  

Service Europe (A.R.I.S.E.) geeft antwoord op al  

uw vragen. On line of per telefoon, zonder wachten,  

zonder afspraak.

Ook voor rechtstreeks overleg met onze deskundigen 

kunt u terecht bij A.R.I.S.E.

Professional resourcesHeldere navigatie

www.kineret-eu.com

Login


