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Infliximab is een afweer onderdrukkend medicijn en behoort tot de TNF-alfa remmers. Infliximab bindt 
zich aan een natuurlijk voorkomend eiwit (TNF-alfa) waardoor deze uitgeschakeld wordt. Infliximab 
wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten zoals Reumatoïde Artritis en 
Sarcoïdose. Bij patiënten met een auto-immuunziekte is er een fout in het afweersysteem ontstaan 
waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan op verschillende plaatsen 
in het lichaam gebeuren. Infliximab is dus een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt.  

 

Hoe gebruikt u Infliximab en hoe wordt het ingenomen? 

Infliximab wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling. De eerste infusen worden gegeven bij 
start en na 2 en 6 weken. Daarna krijgt u het infuus 1 keer in de 6-8 weken. De duur van het infuus is 60-
120 minuten. Daarna wordt er nog nagespoeld met een zoutoplossing. Als uw ziekte rustig is, kan in 
overleg met uw behandelaar besloten worden om de dosering te verlagen en de Infliximab eventueel zelfs 
te stoppen. De werking van Infliximab treedt op na 6-12 weken. Soms duurt het langer en bij sommige 
mensen werkt het medicijn helaas onvoldoende of helemaal niet. 
 

Bijwerkingen 

Zoals alle geneesmiddelen kan Infliximab bijwerkingen veroorzaken. Het soort, de frequentie en de ernst 
van de bijwerkingen hangen af van de dosering en de duur van de behandeling, maar ook van 
onderliggende ziekten of gelijktijdige behandelingen. 
 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

• Acute allergische reactie zoals jeuk, roodheid en/of gezwollen gelaat, benauwdheid en het gevoel 

hebben niet meer te kunnen ademen. 

• Andere transfusiereacties zoals koorts, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, diarree, buikpijn, 

vermoeidheid, pijn op de borst. Deze bijwerkingen kunt u tot ongeveer 12 dagen na het infuus 

krijgen. 

• Meer kans op infecties zoals verkoudheid, bronchitis, voorhoofdholte ontsteking, blaasontsteking 

of huidinfecties. 

Zeldzame bijwerkingen zijn: 

• Blozen en duizeligheid 

• Verhoogde bloeddruk 

• Slapeloosheid en vermoeidheid 

• Droge huid, jeuk, huiduitslag en zweten 

• Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen of bloedplaatsjes. Uw arts zal daarom 

regelmatig uw bloed laten onderzoeken 

• Oogklachten 

• Gewrichtspijn of spierpijn 
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Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Infliximab moet alleen tijdens 
zwangerschap gebruikt worden als uw arts vindt dat dit nodig is. 

• U moet vermijden zwanger te worden wanneer u met Infliximab wordt behandeld en gedurende 6 

maanden na beëindiging van de behandeling. Bespreek het gebruik van voorbehoedsmiddelen 

gedurende deze periode met uw arts. 

• Geef geen borstvoeding terwijl u met Infliximab wordt behandeld en gedurende 6 maanden na 

uw laatste behandeling met Infliximab. 

• Als u Infliximab heeft gekregen tijdens uw zwangerschap kan uw baby een verhoogd risico lopen 

op een infectie. 

Gebruik van Infliximab samen met andere medicijnen 

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden zijn: 

• Vaccinaties. Overleg met uw arts als u gevaccineerd gaat worden. Bepaalde vaccins mag u niet 

gebruiken. Infliximab verminderd de werkzaamheid van deze vaccinaties en verhoogt de kans op 

bijwerkingen ervan. Dit betreft onder andere het bof-mazelen-rode hond vaccin, gele koorts 

vaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin. Bij andere vaccins moet u soms een extra vaccinatie krijgen 

of moet uw bloed onderzocht worden om te kijken of het vaccin goed heeft gewerkt. 

• Infliximab mag niet gelijktijdig worden gebruikt met Anakinra en Abatacept 

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is, neem dan contact op 
met uw apotheker of behandelend arts. 

 

Wanneer mag u Infliximab niet gebruiken 

Het gebruik van Infliximab wordt afgeraden bij: 

• Tuberculose of een eerder doorgemaakte Tuberculose 

• Ernstige infecties 

• Hartfalen 

• Overgevoeligheid voor muizeneiwitten 

 

Advies 

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u het volgende opmerkt: 

• Pijn of zwakheid in borst, spieren, gewrichten of kaken 

• Gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel waardoor ademhalen of slikken 

moeilijk wordt 

• Netelroos of andere tekenen van een allergische reactie 

• Koorts 

• Huiduitslag 

• Jeuk 

• Kortademigheid tijdens een inspanning of wanneer u gaat liggen, of bij gezwollen voeten 
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Betrokken personen 

J.J.M. Geelhoed en M.K. Ninaber, Longartsen met aandachtsgebied interstitiële en vasculaire longziekten. 

E.W.M. van der Stel-Dijkers, Verpleegkundig specialist in opleiding. 

K.M.C. van Doorn-Hogervorst, Physician Assistant 

 

Contactgegevens 

Mocht u toch ergens over twijfelen of een vraag hebben over uw behandeling/ klachten, of heeft u een 

klacht waarvan u niet zeker weet of deze ‘normaal’ is, dan kunt u altijd bellen met het ziekenhuis.  

 

Spoedeisend: 

Via algemeen telefoonnummer LUMC (071-5269111) vragen naar de dienstdoende longarts. 

 

Niet-spoedeisend: 

1. Polikliniek Longziekten 

Telefoonnummer: 071-526 3742 (08.30 - 16.00 uur) 

Email: ild@lumc.nl   

2. Algemeen telefoonnummer LUMC :  071-5269111 
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