Longgeneeskunde

Infliximab (Inflectra®,
Remicade®, Remsima®)
bij sarcoïdose
Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van infliximab. In
deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn. U
krijgt ook informatie wat u kunt doen als u last heeft van bijwerkingen. Lees naast
deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Hoe werkt infliximab?
Bij een auto-immuunziekte zoals sarcoïdose is er een fout in het afweersysteem
ontstaan. Daardoor er sprake is van afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan
in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Sarcoïdosepatiënten produceren te veel TNF (Tumor Necrosis Factor). Bij sarcoïdose uit dit zich in een ophoping
van ontstekingscellen. Deze noemen we granulomen. Infliximab is een is een
medicijn dat het eiwit TNF remt, waardoor het deze afweerreactie onderdrukt.
Effect
U moet infliximab ongeveer 6 tot 12 weken gebruiken, voordat u het effect ervan
merkt. Soms duurt het echter langer. Bij sommige mensen werkt het medicijn niet
of helaas onvoldoende.

Wanneer wordt infliximab gebruikt?
Artsen gebruiken infliximab bij de behandeling van verschillende auto-immuunaandoeningen. Dit medicijn wordt ook gebruikt bij sarcoïdose, reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew en bij patiënten met psoriasis of
ontstekingsziekten van de darm.

Hoe gebruikt u infliximab?
• De verpleegkundige geeft u infliximab via een infuus. Dit gebeurt op de afdeling
Dagbehandeling.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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• De normale dosering is 5 mg per kilogram lichaamsgewicht. De dosering kan per
diagnose verschillen. Uw arts spreekt dit met u af.
• Na het eerste infuus krijgt u na 2 en 6 weken opnieuw een infuus met infliximab.
• Daarna krijgt u elke 4 weken een infuus.
• De eerste keer dat u infliximab krijgt, duurt het toedienen van het medicijn via het
infuus ongeveer 4 uur. Daarna krijgt u nog 2 uur een infuus met een zoutoplossing
om na te spoelen.
• Tijdens de volgende afspraken duurt het toedienen van het medicijn via het infuus
3 uur en het naspoelen 1 uur.
Als uw ziekte rustig is, kan uw longarts besluiten om de dosering te verlagen. De tijd
tussen de infusen kan bijvoorbeeld langer zijn. De arts kan de behandeling met infliximab soms zelfs stoppen.

Wat bijwerkingen kunnen voorkomen?
In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen
die kunnen voorkomen. Hieronder staan de belangrijkste bijwerkingen die kunnen
voorkomen. Deze komen minder dan 15% voor.
• Virale infecties zoals als neusverkoudheid en buikpijn komen regelmatig voor.
• U heeft een licht verhoogde kans op bepaalde vormen van huidkanker die meestal
goed te behandelen zijn.
• Zeer zelden ontstaat tijdens een behandeling met infliximab een andere autoimmuunziekte, zoals multiple sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus
(SLE). Meld tintelingen, krachtsverlies of slechter zien aan uw arts.
• Omdat infliximab ervoor zorgt dat uw afweersysteem minder goed zijn werk kan
doen, heeft u meer kans op infecties.
- Heeft u een gewone verkoudheid zonder koorts, dan kunt u infliximab gewoon
door blijven gebruiken.
- Heeft u klachten die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts, koude
rillingen, ziek voelen? Dan mag u infliximab niet gebruiken. Neem in dat geval ook
altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
Wat gebeurt er als u klachten krijgt?
Terwijl u het infuus krijgt kunt u een overgevoeligheidsreactie krijgen. Als dat gebeurt
dan stopt de verpleegkundige het infuus of laat dit langzamer inlopen. Soms krijgt
u van uw longarts medicijnen om deze reactie te behandelen of te onderdrukken.
Afhankelijk van hoe ernstig u reageert op het medicijn kan uw arts besluiten om de
behandeling met infliximab definitief te stoppen.
Later optreden van een overgevoeligheidsreactie
Een allergie of overgevoeligheidsreactie op infliximab kan ook pas later optreden.
Krijgt u nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten? Neem dan direct
contact op met uw huisarts en/of uw behandelend arts in het ziekenhuis.
Wanneer moet u contact opnemen?
Heeft u één of meerdere van bovengenoemde bijwerkingen en gaan deze niet over?
Neemt u dan contact op met de verpleegkundig specialist of longarts. Vooral bij koorts
(> 38.5 °C), infecties of als er spontaan blauwe plekken, gelige huidskleur, jeuk of
bloedneuzen ontstaan is het belangrijk dat u direct contact opneemt.
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Waarom krijgt u controles tijdens het gebruik van infliximab?
• Voordat de behandeling met infliximab start controleren we of u in het verleden
in contact bent geweest met tuberculose (TBC). Dit gebeurt met een huidtest
(Mantoux), een bloedtest en een röntgenfoto van de longen. Als u eerder TBC heeft
gehad kan de ziekte weer opvlammen tijdens de behandeling met medicijnen zoals
infliximab. Om dit te voorkomen kan uw arts u medicijnen geven tegen TBC.
• Het kan ook zijn dat de arts laat onderzoeken of u hepatitis B heeft. Hepatitis B
is een virale infectie van de lever. Net als bij TBC kan het hepatitis virus door de
behandeling opnieuw geactiveerd worden.
• Voor iedere volgende behandeling met infliximab worden uw bloedwaarden gecontroleerd. U heeft ook een afspraak met uw arts of verpleegkundig specialist op de
polikliniek.

Waar moet u op letten bij het gebruik van infliximab?
Kunt u infliximab samen met andere medicijnen gebruiken?
Uw arts kan infliximab soms tegelijk met andere medicijnen voor sarcoïdose geven.
Infliximab kan veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen, voor zover bekend. Overleg met uw arts als uw medicijn gebruik verandert.
Alcohol
U mag tijdens de behandeling met infliximab alcohol drinken. Gebruik niet meer dan 1
alcoholconsumptie per dag.
Autorijden
Infliximab kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom adviseren wij u dringend om
niet zelf auto te gaan rijden op de dag van de behandeling. Regel daarom iemand die
u naar huis kan brengen na de behandeling.
Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen
Als u infliximab gebruikt heeft u mogelijk een verhoogd risico op infecties na een
operatie. Overleg met uw behandelend arts of het nodig is de infliximab tijdelijk te
onderbreken. Wij adviseren om uw (tand)arts te melden dat u infliximab gebruikt. Die
kan dan zo nodig maatregelen kan nemen.
Huidverzorging
Vermijd tijdens het gebruik van infliximab zonlicht en Uv-straling. Dit kunt u doen door
beschermende kleding te dragen en/of zonnebrandcrèmes te gebruiken met een hoge
beschermingsfactor (factor 30 of hoger). U kunt beter niet onder de zonnebank gaan.
Reizen
Neem als u naar het buitenland gaat een actueel overzicht van uw medicijnen mee.
Dit medicatie paspoort kunt u bij uw eigen apotheek krijgen.
Vaccinaties
Omdat u een ernstige vorm van sarcoïdose heeft, adviseren we u om u jaarlijks de
griepspuit te halen bij uw huisarts. Heeft u een andere vaccinatie dan voor de griep
nodig? Overleg dan altijd van tevoren met uw behandelend arts, apotheek of huisarts.
Heeft u plannen om in de toekomst een verre reis te maken, bespreek dit dan met uw
arts voordat u start met infliximab. Bij het geven van een vaccin reageert uw lichaam
met een afweerreactie. Infliximab remt uw normale afweerreactie. Daardoor kan de
vaccinatie minder goed werken. Tijdens het gebruik van infliximab mag u geen ver-
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zwakte, levende vaccins toegediend krijgen, zoals de bof, mazelen, rode hond (BMR),
gele koorts of oraal poliovaccin of BCG.
Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding
Van infliximab is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Het lijkt zonder
problemen tot aan de bevruchting gebruikt te kunnen worden. Heeft u plannen om
in de nabije toekomst zwanger te worden of bent u onverwacht zwanger? Bespreek
dit dan met uw arts. Overleg met uw arts of u tijdens het gebruik van infliximab veilig
borstvoeding kunt geven.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over het gebruik van infliximab, stelt u die dan gerust aan uw
longarts of verpleegkundig specialist. Ook wanneer u last heeft van bijwerkingen door
het medicijn kunt u bij hen terecht.
Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist
Het telefonisch spreekuur van de verpleegkundig specialist is van maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 11.00 uur. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (073) 553 23 55.
De verpleegkundig specialist is ook bereikbaar voor minder dringende vragen. U kunt
hen een bericht sturen met een eConsult via mijnJBZ.nl.
Spoed
Heeft u dringende (lichamelijk) klachten die niet kunnen wachten tot het volgend telefonisch spreekuur? Dan kunt u tijdens werkdagen bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63. Zij kunnen u zo nodig doorverwijzen.
Buiten kantooruren, in het weekend en ’s nachts kunt u contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00.
Afspraak met uw behandelend arts
Voor het maken van een afspraak met uw behandelend arts belt u naar de polikliniek
Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.
Voor taxibriefjes en machtigingen kunt u contact opnemen met het secretariaat Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 15.
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