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M.Crohn/Colitis ulcerosa 
patiënten met infliximab 
(Inflectra®) 
Informatie patiënten en ouders 
 

Infliximab (Inflectra) is een geneesmiddel dat een ontstekingsproces onderbreekt. 

Infliximab is een antilichaam en bestaat deels uit mens- en deels uit muizen-

eiwitstukjes. Het bindt aan een zeer specifiek eiwit: het zogenaamde Tumor Necrosis 

Factor-alpha. TNF speelt een belangrijke rol bij ontstekingsprocessen bij ondermeer 

ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en andere auto-immuunaandoeningen. Hierdoor 

voorkomt anti-TNF de schadelijke effecten van TNF. Infliximab wordt als oplossing 

toegediend via een infuus in de ader in de arm/hand of elders gedurende een periode 

van twee uur. Nadat het infuus is toegediend, worden nog gedurende circa twee uur de 

bloeddruk en de pols gemeten. 

 

Mogelijke bijwerkingen 
Net als alle geneesmiddelen kan infliximab bijwerkingen hebben. De meeste bijwerkingen 

zijn mild tot matig. Sommige kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen. Sommige 

patiënten die behandeld werden met infliximab kregen allergische reacties binnen twee 

uren na de toediening van het geneesmiddel. Deze waren in het algemeen mild tot matig, 

en soms, in zeldzame gevallen ernstiger. De symptomen van zulke reactie zijn meestal 

huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of 

lage bloeddruk. Deze symptomen zullen het meest optreden bij de eerste of de tweede 

toediening van het geneesmiddel. Andere bijwerkingen kunnen veel later optreden. 

 

Raadpleeg de arts zo snel mogelijk wanneer jij/u iets van het volgende merkt: 

 Tekenen van infectie 

 Heesheid, hoesten of Kortademigheid 

 Pijn bij plassen of heel vaak kleine beetjes plassen 

 Een licht gevoel in het hoofd 

 Vermoeidheid 

 Koorts 

 Huiduitslag of Jeuk. 

 

Bij de behandeling kunnen nog enkele andere bijwerkingen optreden. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk dat jij/uw kind gemakkelijker een infectie oploopt (m.n. virale maar ook 

bacteriële infecties van luchtwegen, huiduitslag, buikgriep). Bovendien kan een 

tuberculose-besmetting die in het verleden heeft plaatsgevonden terugkomen, doorgaans 

als deze niet goed behandeld is of ongemerkt is verlopen. Hierop is bij jou/uw 

zoon/dochter voor het starten van de behandeling goed naar gekeken. Andere 
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bijwerkingen zijn moeizame ontlasting, bloedarmoede, ontsteking van de lever, bloeding 

in het maagdarmkanaal, bloedneus, spierpijn, pijnlijke gewirchten, oogontsteking, 

blaasontsteking en vermoeidheid). 

In heel zeldzame gevallen kan er lymfklierkanker of leukemie optreden.  

 

Wanneer mag infliximab niet gebruikt worden? 
Het gebruik van infliximab wordt afgeraden: 

 Indien je/uw zoon/dochter een voorgeschiedenis hebt/heeft van ernstige 

overgevoeligheid of allergie voor een van de componenten van het product 

 Of een allergie hebt voor muis (muis- en rat-) eiwitten 

 Of bij een infectie of abcessen. 

Als u twijfelt of uw kind een infectie heeft, dient u te overleggen met uw arts. In geval 

van een infectie moet het toedienen van het infuus tenminste 2 weken worden uitgesteld.  

 

Indien er een allergische reactie optreedt tijdens of vlak na infusie zijn er verschillende 

acties mogelijk: 

 Treden de symptomen tijdens de infusie op, dan kan de arts de snelheid van de 

infusie verminderen, zodat het langer duurt voordat u het geneesmiddel volledig 

hebt binnen gekregen. 

 De arts kan de toediening van het geneesmiddel ook stopzetten totdat de 

symptomen verdwijnen en dan opnieuw  met de toediening beginnen. 

 De arts kan de symptomen voorts behandelen met andere geneesmiddelen 

(paracetamol, medicijnen tegen allergie, corticosteroïden luchtwegverwijders 

en/of adrenaline). 

 

Meestal kan je/uw kind nog wel infliximab krijgen, maar dan wordt tevoren een medicijn 

gegeven om dit te voorkomen; ook al treden er symptomen op. De arts kan echter in 

sommige gevallen besluiten dat het het beste is geen infliximab meer toe te dienen. 

 

Operaties 
Licht de arts in wanneer je/uw zoon/dochter geopereerd moet worden. Indien er een 

geplande operatie plaatsvindt dient het laatste infliximab infuus uiterlijk 2 weken voor 

de geplande operatie te zijn toegediend. Infliximab kan minimaal 2 weken na de operatie 

worden hervat indien er geen tekenen van infecties zijn. 

 

Gebruik van andere geneesmiddelen 
Licht de arts in wanneer je/uw zoon/dochter andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs 

heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk is. 

Er is overigens niets bekend over de mogelijke interacties van infliximab met andere 

geneesmiddelen. 

 

 

Bij twijfel altijd overleggen met de behandelend arts. 

 


