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Myfortic behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam immunosuppressiva. Dit zijn middelen die 

de afweerreacties van het lichaam onderdrukken. Hierdoor kan Myfortic de ontstekingen afremmen en 

de ziekte rustiger maken. Myfortic wordt voorgeschreven aan patiënten met een auto-immuun ziekte 

zoals: Systemische Lupus Erythematosus (SLE), Systemische Sclerose en sommige longaandoeningen. 

 

Hoe gebruikt u Myfortic en hoe wordt het ingenomen? 

De werking van Myfortic is pas optimaal na 4 tot 6 weken. Daarom wordt Myfortic in het begin van de 

behandeling vaak gecombineerd met andere geneesmiddelen zoals prednison. De duur van de 

behandeling kan variëren en hangt af van het resultaat en hoe het middel wordt verdragen.  

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Verander de dosering en/of stop 

de behandeling met Myfortic niet zonder vooraf met uw arts te hebben overlegd. De voorgeschreven 

dosering kan van patiënt tot patiënt verschillen en zal door uw arts worden bepaald. De dosering hangt af 

van de aandoening waarvoor u wordt behandeld. 

 

Door regelmatig uw bloed te onderzoeken kunnen afwijkingen vroegtijdig worden opgespoord. Daarom 

moet u de eerste periode regelmatig bloed laten prikken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. 

 

Myfortic wordt als volgt ingenomen: 

• Neem de tabletten/capsules in met een glas water. De tabletten/capsules dienen in het geheel 

doorgeslikt te worden. Maak de capsule niet open en neem geen capsule in die opengebarsten is. 

Ook de tabletten mag u niet fijnmalen en ook niet op bijten. 

• Vermijd contact met het poeder dat uit een beschadigde capsule komt. Als een capsule per 

ongeluk openbreekt, was dan het poeder van de huid af met water en zeep. Als er poeder in de 

ogen of in de mond terecht is gekomen, spoel dan grondig uit met een ruime hoeveelheid schoon 

water. 

• Neem de tabletten/capsules altijd rond dezelfde tijd in. Het is belangrijk dit consequent om de 12 

uur (dus 2x daags) te doen. Als u de tabletten/capsules tijdens of vlak na de maaltijd inneemt, 

heeft u minder kans op misselijkheid. De hoeveelheid werkzame stuf die uit de darmen in uw 

bloed terecht komt is afhankelijk van voedselinname. Daarom is het advies om de 

tabletten/capsules steeds op dezelfde manier in te nemen. Dus met of zonder eten. 

• Bij een vergeten dosis neem deze dan alsnog in en ga dan gewoon door met innemen op de 

normale tijdstippen 

• Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel een arts. 
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Bijwerkingen 

Zoals alle geneesmiddelen kan Myfortic 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. 
 

Meest voorkomende bijwerkingen: 

• Afwijkingen in het bloed zoals een te laag aantal witte bloedcellen, een laag calciumgehalte in het 
bloed, een te laag kaliumgehalte in het bloed, een te laag aantal rode bloedcellen wat kan 
resulteren in vermoeidheid, kortademigheid en bleek zien en een te laag aantal bloedplaatjes wat 
kan leiden tot onverwachtse bloedingen en blauwe plekken 

• Hoge bloeddruk 

• Pijn in de gewrichten 

• Duizeligheid 

• Hoofdpijn 

• Hoesten, kortademigheid 

• Lage bloeddruk 

• Maag-darmklachten 

• Vermoeidheid 

• Koorts 

• Luchtweginfecties 

• Spierpijn 

• Gezwollen handen, voeten en enkels 

• Jeuk 
 
Overige bijwerkingen: 

• Snelle hartslag, onregelmatige hartslag of vocht achter de longen 

• Slaapproblemen 

• Roodheid en zwelling van de ogen, troebel zicht 

• Piepend ademhalen 

• Haaruitval  

• Blauwe plekken op de huid 

• Griepverschijnselen 
 

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 of apotheker voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Uw arts zal met u 

bespreken wat de risico’s zijn van een zwangerschap en welke andere geneesmiddelen er eventueel 

gebruikt kunnen worden. 

 

Myfortic heeft geen invloed op de vruchtbaarheid. Myfortic veroorzaakt een zeer hoog percentage aan 

miskramen en ernstige geboorteafwijkingen. Daarom is het noodzakelijk om, door middel van een 

zwangerschapstest, een zwangerschap uit te sluiten. 

 

Als u een vrouw bent die zwanger zou kunnen worden moet u een effectieve anticonceptiemethode 

gebruiken samen met Myfortic. Dit geldt: 

• Voordat u Myfortic begint te gebruiken 

• Tijdens de hele behandeling met Myfortic 

• Gedurende 6 weken nadat u met Myfortic bent gestopt 
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Tijdens de behandeling met Myfortic mag er geen borstvoeding worden gegeven.  

 

Voor mannelijke patiënten wordt aanbevolen dat de patiënt of hun vrouwelijke partner een effectieve 

vorm van anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 3 maanden na 

beëindigen van de behandeling 

 

Gebruik van Myfortic samen met andere medicijnen 

Het is belangrijk om uw arts te informeren als u één van de volgende geneesmiddelen gebuikt: 

• Andere immunosupperessieve geneesmiddelen zoals azathioprine 

• Geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge concentraties cholesterol in het bloed te verlagen, 

zoals colestyramine 

• Geactiveerde kool die gebruikt wordt om spijsverteringsproblemen, zoals diarree, een van streek 

zijnde maag en darmgas te behandelen. 

• Zuurremmers die magnesium en aluminium bevatten 

• Geneesmiddelen die gebruikt worden om virale infecties te behandelen, zoals aciclovir en 

ganciclovir 

• U moet uw arts ook inlichten als u van plan bent om u te laten vaccineren. 

Wanneer mag u Myfortic niet gebruiken 

Het gebruik van Myfortic wordt afgeraden bij: 

• Overgevoeligheid voor mycofenolaat mofetil, mycofenolzuur of voor één van de bestanddelen van 

Myfortic 

• Een zwangerschap of bij het geven van borstvoeding 

 

Advies 

Neem direct contact op met de longarts, verpleegkundig specialist of physician assistant bij: 

• Verschijnselen van een infectie waaronder koorts, rillingen, zweten, vermoeidheid, slaperigheid of 

een gebrek aan energie. Als u dit middel inneemt kunt u makkelijker infecties door een virus, 

bacterie of schimmel oplopen dan normaal. Dergelijke infecties kunnen verschillende 

lichaamsdelen aandoen, maar de delen die het vaakst worden aangedaan zijn de nieren, blaas, de 

bovenste en onderste luchtwegen. 

• Overgeven van bloed, zwarte of bloederige ontlasting, maag-of darmzweer 

• Zwelling van uw klieren, ontwikkeling van nieuwe huidgroei of uitbreiding van bestaande 

huidgroei of veranderingen in een bestaande moedervlek. Zoals kan gebeuren bij patiënten die 

immunosuppressiva innemen, heeft een zeer klein aantal patiënten die dit middel hebben 

gebruikt huidkanker of lymfeklierkanker ontwikkeld. 

• Myfortic vermindert het beschermingsniveau van de huid tegen te zon. U moet blootstelling aan 

zonlicht en UV-licht beperken door de huid zoveel mogelijk te bedekken en regelmatig een 

zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor aan te brengen. 
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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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