
  

Wat is Infliximab®? 

Infliximab® is een eiwit dat deels afkomstig is van 
menselijke en deels van muizen eiwitten. 
Infliximab® blokkeert de werking van het 
ontstekingseiwit ‘Tumornecrosefactor alfa’. Dit eiwit 
speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van 
verschillende ontstekingsprocessen in het lichaam 
en het blokkeren ervan kan de ontsteking in het 
lichaam onderdrukken. Infliximab word toegediend 
onder de naam Remicade® of Remsima®. 

Bij welke aandoeningen wordt Infliximab® 
toegediend? 

De meest voorkomende indicaties zijn ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa. De ziekte van Crohn is 
een chronische ontsteking van de slijmvliezen van 
het maag-darmkanaal. Meestal zijn de dunne en/of 
dikke darm getroffen, maar ook de mond of anus 
kunnen aangetast zijn. Bij Colitis Ulcerosa beperkt 
de chronische ontsteking zich tot het slijmvlies van 
de dikke darm. Infliximab® kan de darmontsteking 
onderdrukken waardoor klachten zoals buikpijn en 
diarree afnemen. Het kan de ziekte evenwel niet 
definitief genezen.  

Andere aandoeningen waarbij Infliximab® kan 
toegediend worden zijn: 

⋅ Reumatoïde artritis 
⋅ Spondylitis ankylosans 
⋅ Artritis psoriatica 
⋅ Psoriasis 

 

Hoe krijg je Infliximab® toegediend? 

Infliximab® is een geneesmiddel dat via een infuus 

toegediend wordt. Infliximab® wordt toegediend op 
het dagziekenhuis. De eerste keer verloopt het 
infuus met Infliximab® traag. Je wordt zeer 
regelmatig geobserveerd door een 
verpleegkundige om eventuele bijwerkingen of 
reacties snel op te merken. Als er geen problemen 
zijn tijdens of na een eerste toediening, kan het 
infuus de volgende keren over twee uur inlopen.  

Hoe ziet het behandelingsschema eruit? 

Bij het opstarten van de behandeling met 
Infliximab® bij de ziekte van Crohn en Colitis 
Ulcerosa krijg je een toediening op week nul, week 
twee, week zes en week veertien.  

Als onderhoudsbehandeling wordt Infliximab om de 
8 weken toegediend. 

Welke zijn de mogelijke bijwerkingen? 

• Tijdens het infuus kunnen soms allergische 
reacties optreden zoals huiduitslag, jeuk, 
rillingen, kortademigheid en lage bloeddruk. Dit 
kan meestal worden opgevangen door het 
infuus trager te laten lopen. Soms is het 
evenwel nodig om medicijnen toe te dienen die 
de allergische reactie onderdrukken. 

• Andere mogelijke bijwerkingen zijn milde 
infecties zoals een verkoudheid, griepachtige 
symptomen, hoofdpijn, misselijkheid en 
diarree.  

• In zeldzame gevallen kan een ernstige infectie 
optreden. Symptomen hiervan zijn hoge 
koorts, ernstige kortademigheid of hoesten. In 
dit geval moet je zeker een arts raadplegen. 

 

Wanneer mag Infliximab® niet worden 
toegediend? 

• Aanwezigheid van tuberculose: daarom 
moeten patiënten altijd getest worden op 
tuberculose voor de behandeling gestart wordt. 

• Zwangerschap en borstvoeding worden 
afgeraden 

• Aanwezigheid van een ernstige infectie 

• Bij hartdecompensatie  

Hoe verloopt je opname? 

Op de afgesproken datum en tijdstip meld je je aan 
bij de opnamedienst van het ziekenhuis. Je wordt 
ingeschreven en de weg naar het internistisch 
dagziekenhuis wordt je uitgelegd. 

Je meldt je aan op het internistisch dagziekenhuis 
(derde verdieping). De verantwoordelijke 
verpleegkundige zal je begeleiden naar je plaats. 

Op verschillende momenten tijdens je verblijf zal 
gevraagd worden naar je voornaam, achternaam 
en geboortedatum en zal je je polsbandje moeten 
tonen. Dit is een extra voorzorgsmaatregel om 
vergissingen te voorkomen, bv. bij het toedienen 
van medicatie, … 

Wanneer je aan de beurt bent, zal de 
verpleegkundige bloed prikken (via een ader of via 
een poortkatheter) en je parameters controleren 
(gewicht, bloeddruk, polsslag en temperatuur). 
Nadien zal een waakinfuus gestart worden in 
afwachting van Infliximab®. Wanneer er geen 
klachten zijn en/of de bloeduitslagen in orde zijn, 
schrijft de arts de Infliximab® voor. Met dit 
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voorschrift gaat men in de apotheek de medicatie 
klaarmaken. 

Na de toediening van het infuus worden je 
bloeddruk en pols nogmaals gecontroleerd. Als er 
geen klachten zijn na het inlopen van het infuus, 
mag je naar huis. Je krijgt een afspraak mee voor 
de volgende toediening. 

Binnen de 72 uur na je toediening zal een 
medeweker van het dagziekenhuis je telefonisch 
contacteren om na te gaan of je geen 
problemen/mogelijke reacties hebt gehad. 

 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 
hebt, kan je contact opnemen met je 
behandelende arts of met de verpleegkundige van 
de afdeling. 

Nuttige telefoonnummers:   
Secretariaat gastro-enterologie: 09/387 70 58  
Dagziekenhuis interne: 09/387 74 57 

 


