Infliximab
Uw specialist heeft u Infliximab voorgeschreven voor de behandeling van uw
aandoening. Voordat de behandeling van start gaat, is het van belang dat u er
een aantal dingen over weet. Leest u daarom deze folder goed door.

Het effect van Infliximab
Met medicijnen is de oorzaak van uw aandoening niet weg te nemen. Wel zijn er
medicijnen die de symptomen van deze aandoening af kunnen zwakken. Infliximab is
zo’n medicijn. Infliximab kan helpen om de ontsteking te verminderen en de schade
te beperken.
Infliximab is sinds juni 2000 beschikbaar in Nederland. Het is een medicijn dat het
toekomstbeeld van patiënten met bepaalde aandoeningen aanmerkelijk kan
verbeteren. Infliximab blijkt bij veel van de tot nu toe behandelde patiënten een
zeer effectief medicijn te zijn.

Wijze van toediening
De toediening van Infliximab vindt altijd plaats onder controle van uw specialist.
Infliximab wordt toegediend via een infuus in het ziekenhuis. Deze manier van
medicijnen toedienen wordt ‘infusie’ genoemd. Bij de eerste infusie verblijft u één dag
in het ziekenhuis om te zien hoe het u vergaat. De volgende toedieningen krijgt u tijdens
een opname van een halve dag op de Meervoudige dagbehandeling.

Reumatische aandoening
De eerste 3 behandelingen vinden binnen 6 weken plaats. Op tijdstip 0 is de eerste
behandeling, de volgende behandeling is na 2 weken en de derde keer is dan na
4 weken. Daarna kan worden volstaan met een infusie om de 6 of 8 weken, afhankelijk
van uw reumatische aandoening. Als blijkt dat de Infliximab goed aanslaat, kan het voor
onbepaalde tijd gegeven worden.
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Interne aandoening
Het infusieschema voor interne aandoeningen wordt gemaakt door uw behandelend
internist. De hoeveelheid Infliximab die u krijgt toegediend, wordt door de specialist
berekend op basis van uw lichaamsgewicht.
Als onderdeel van de behandeling met Infliximab, krijgt u meestal een lage dosis
Methotrexaat voorgeschreven. Dit krijgt u omdat uit studies is gebleken dat deze
medicatie de werking van Infliximab versterkt.

Mogelijke bijwerkingen
Praktisch alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Dit geldt ook voor
Infliximab. Vaak kunnen deze bijwerkingen worden opgespoord voordat zij ernstige
problemen geven.
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De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
 huidreacties, waaronder netelroos
 vermoeidheid
 moeilijk ademhalen
 lage bloeddruk
 koorts
 duizeligheid
 misselijkheid
 diarree
De symptomen zullen relatief vaker optreden bij de eerste of tweede toediening. Als dit gebeurt kan uw specialist
besluiten tijdens de toediening de snelheid van het infuus te verminderen.
Een andere mogelijkheid is het tijdelijk stoppen van de Infliximab totdat de symptomen verdwenen zijn en daarna
opnieuw beginnen. De meeste bijwerkingen tijdens de behandeling zijn mild tot matig en zijn goed te
behandelen. Bijwerkingen kunnen optreden tot 6 maanden na de laatste infusie. Indien u één van deze
bijwerkingen krijgt, meld dit direct aan uw specialist of huisarts.

Voorzorgsmaatregelen
Tuberculose
Voordat u start met Infliximab wordt onderzocht of u ooit in contact bent geweest met tuberculose (tbc). Een
inactieve tbc kan met Infliximab weer actief worden. Omdat Infliximab effect heeft op uw immuunsysteem is het
belangrijk dat u alert bent op (dreigende) infecties.
Infectie
Indien u een infectie heeft, schrijft uw huisarts een antibiotica voor. Het is dan meestal zo dat de toediening van
Infliximab wordt uitgesteld. Als u een infectie heeft en een afspraak voor een Infliximab toediening, belt u dan
met de specialist om te overleggen.
Operatie
Als u een operatie moet ondergaan, stelt u dan de verpleegkundige op de Meervoudige dagbehandeling hiervan
op de hoogte. Hierbij geldt ook weer dat de Infliximab toediening uitgesteld moet worden en pas hervat mag
worden als de wond goed genezen is. Plan de operatie bij voorkeur 6 weken na de laatste Infliximab toediening.
Bij twijfel is het belangrijk dat u contact opneemt met de verpleegkundige van de Meervoudige dagbehandeling
of uw behandelend specialist.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u Infliximab met bijna alle andere geneesmiddelen samen gebruiken. Houd uw specialist
en huisarts wel op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt.

Het gebruik samen met vaccinaties
U kunt uw griepvaccinatie gewoon krijgen als u Infliximab krijgt toegediend. Raadpleeg bij andere vaccinaties
altijd uw specialist.

Reizen
Als u van verre reizen houdt en denkt dit in de toekomst te gaan ondernemen, kunt u zich het beste nu al laten
inenten. Voor de gele koorts inenting, die overigens niet vaak verplicht wordt gesteld, geldt zelfs dat deze moet
geschieden voordat u aan dit medicijn begint. Informeer hiervoor bij de plaatselijke GGD.
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Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u zwanger wilt worden of al zwanger bent. Voor zover
nu bekend is, heeft Infliximab geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Dit hangt onder
andere af van de activiteit van de ziekte. Tijdens de zwangerschap (tot 20 weken) kan Infliximab veilig gebruikt
worden. Daarna wordt geadviseerd om te switchen naar Etanercept of Certolizumab pegol.

Controle
Om bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw specialist periodiek uw bloed onderzoeken.
De uitslag hiervan is na een paar dagen bekend. U hoeft niet te bellen voor de uitslag. Uw specialist neemt
contact met u op indien de uitslag afwijkend is. Gebeurt dit niet, dan kunt u er vanuit gaan dat uw bloed in
orde is.

Belangrijke informatie




Houd uw specialist en huisarts in ieder geval op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt.
Hiervoor kunt u eventueel een geneesmiddelenpaspoort gebruiken. Dit is verkrijgbaar in de apotheek.
Alcohol heeft geen ongunstige invloed op de werking van Infliximab. U mag dus met mate alcohol nuttigen.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend specialist.
Uw specialist is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 50 50
(vraagt u naar de polikliniek van uw behandelend specialist).
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