Graag contact
met ons
opnemen indien
u niet aanwezig
kan zijn op
de gemaakte
afspraak.

Contactgegevens
De dageenheid campus Bornem is te bereiken op
03 890 17 43, alle werkdagen van 08u00 tot 18u00.
De dageenheid campus Willebroek is te bereiken op
03 860 32 43, alle werkdagen van 07u00 tot 18u00.

Heeft u nog vragen, neem contact op met uw IBD
verpleegkundig consulente
Veroniek Vandewalle, 03 890 59 27
Veroniek.Vandewalle@sjk.be

Praktische info
Eerste infusie op ……………. om………… uur op de

Dienst gastro (route 160)
Dageenheid Bornem (route 150)
Dageenheid Willebroek

Starten met
Infliximab
(Remicade®, Inflectra®,
Remsima®)
Informatiebrochure

 D
 ageenheid geneeskunde (campus
Bornem, route 150)
 Dageenheid campus Willebroek

U hoeft niet nuchter te zijn, tenzij uw arts dit
gevraagd heeft. Tijdens de infusiebehandeling
mag u de infuuseenheid niet verlaten. Breng
gerust iets mee om te lezen of te werken. U kan
ook wat rusten en praten met de andere patiënten.
Draag best comfortabele kledij. In normale
omstandigheden kan u na de behandeling zelf
naar huis rijden.

IBD (inflammatoire darmziekten)
Reumatologie
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(Inflammatory Bowel Disease)
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Dienst reumatologie
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Wat is Infliximab (IFX)?
Infliximab is een geneesmiddel dat ontstekingen afremt en wordt voorgeschreven voor de behandeling
van:
• Ziekte Van Crohn
• Colitis Ulcerosa
• Psoriasis
• Reumatoïde artritis
• Spondylitis Ankylosans
• Psoriatische artritis
Infliximab is een medicament dat behoort tot de
groep TNF-alfablokkers. TNF-alfa is een eiwit dat een
rol speelt bij het ontwikkelen en in stand houden van
ontstekingen. Infliximab bindt zich aan dit eiwit en
neutraliseert zo de biologische werking.

Opstarten en dosis
Voor de behandeling met Infliximab kan gestart
worden wordt er eerst gescreend op actieve of
inactieve tuberculose. Dit gebeurt met een röntgenfoto van de longen, een tuberculine huidtest en
bloedafname.
Infliximab wordt toegediend via een infuus. De
dosering wordt uitgerekend aan de hand van het
lichaamsgewicht.
Voor elke toediening zal er een bloedafname gebeuren.

Mogelijke nevenwerkingen
Bij het starten van de behandeling wordt het infuus
toegediend op week 0, week 2, week 6 gedurende 2
u. Vanaf het 4de infuus worden ze toegediend om de 6
of 8 weken (onderhoudsbehandeling) gedurende 1 uur
indien goed verdragen.

Wat is het effect met deze behandeling?
Bij toediening voor IBD:
Tot 80% van de patiënten treedt er een duidelijke
verbetering op van de klachten binnen de 3 tot 7 dagen
na het geven van het infuus. Ongeveer 6 op 10 van de
patiënten zijn zelfs volledig klachtenvrij nadien, met
vaak een volledige genezing van het darmslijmvlies
na enkele maanden. Dit is geen definitieve genezing
omdat het medicament gemiddeld 8 weken werkt
waarna de klachten kunnen terugkomen. Daarom
wordt Infliximab steeds verdergezet indien er een
goede respons is.
Bij toediening voor reumatologische klachten:
Tot 80% van de patiënten treedt er een duidelijke
verbetering op van de klachten binnen de 3 tot 7 dagen
na het geven van het infuus. Ongeveer 6 op 10 van de
patiënten zijn zelfs volledig klachtenvrij nadien. Dit is
geen definitieve genezing omdat het gemiddeld 8
weken werkt waarna de klachten kunnen terugkomen.
Daarom wordt Infliximab steeds verder gezet indien er
een goede respons is.

Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na het
infuus volgende bijwerkingen optreden: hoofd- en
spierpijn, duizeligheid en lage bloeddruk. Verwittig
onmiddellijk de verpleegkundige wanneer u zich
onwel begint te voelen tijdens de toediening.
Patiënten die behandeld worden met Infliximab
hebben een licht verhoogde gevoeligheid voor
infecties. Controleer uw temperatuur wanneer u
zich ziek voelt of andere tekenen van infectie (bv
etterend wondje) vertoont.
Het gebruik van Infliximab kan leiden tot huiduitslag.
Meestal gebeurt dit na meerdere behandelingen. De
huiduitslag kan tijdens de toediening optreden, maar
ook als u weer thuis bent. Meld deze reactie aan uw
arts. Soms kunnen de allergische reacties behandeld
worden met anti-allergiemiddelen. Zelden is het
nodig de behandeling te stoppen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bij een mogelijke zwangerschap(wens) dient u
contact op te nemen met uw behandelende arts.
Het al dan niet verderzetten van Infliximab tijdens
zwangerschap en borstvoeding wordt per patiënt
individueel bekeken en besproken met de arts.
Meestal (zo mogelijk) wordt Infliximab vermeden in
het 3e trimester van de zwangerschap.

