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Contact

Maag-darm-leverziekten
Secretariaat Roeselare  t 051 23 72 15
Secretariaat Menen        t 056 52 22 43

Voor meer praktische info: 
IBD-verpleegkundige
Wesly Desaele  
t 051 23 78 53
e Wesly.Desaele@azdelta.be
               
Studiecoördinatoren

    Lien Decaesteker  t 051 23 75 12
    Elien De Cock          t 051 23 75 34
    Ann D’Hondt            t 051 23 75 33

  
    Dagziekenhuis
    Roeselare  t 051 23 76 70
    Menen        t 056 52 25 80

    Verpleegafdeling 
    maag-darm-leverziekten
    Roeselare  t 051 23 72 70 
    Menen        t 056 52 24 80

    

   Naam..............................................................

   ........................................................................

   Geboortedatum............................................. 

   Gewicht...........................................................
 
     Arts................................................................

   Afspraken plannen op het secretariaat MDL

  Opstartfase:....................................................

  Eerste infuus...................................................

  Tweede infuus.................................................

   Derde infuus...................................................



Wat is Infliximab?

Infliximab is een medicament dat behoort tot de groep 
TNF-alfablokkers. Deze werken in op een bepaald 
onderdeel van het menselijk immuniteitssysteem. 
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 de 
biologische werking ervan.

Opstarten en dosis

Voor de behandeling met Infliximab gestart wordt, 
wordt de patiënt gecontroleerd op zowel actieve als 
inactieve tuberculose. Dit gebeurt aan de hand van 
het gedetailleerd medisch dossier, met inbegrip van 
de persoonlijke voorgeschiedenis en mogelijk vroeger 
contact met tuberculose. Er zal steeds een röntgenfoto 
van de longen en een tuberculinetest of bloedafname 
gebeuren.

Infliximab wordt rechtstreeks in de ader toegediend 
(intraveneus) in het dagziekenhuis. De dosering wordt 
uitgerekend naargelang het lichaamsgewicht  (5mg/kg).  

Tijdens de opstartfase wordt er een infuus toegediend 
op week 0, week 2 en op week 6. Vanaf het 4de infuus 
worden de infusen om de 8 weken toegediend 
(onderhoudsbehandeling).
Bij onvoldoende respons op het medicament, kan het 
interval aangepast worden.

Het toedienen van het infuus duurt 1 tot 4 uur.

Te verwachten effecten

Tot 80% van de patiënten die een dergelijk infuus 
krijgen 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 volledige 
genezing van het darmslijmvlies na enkele maanden. 
Dit is evenwel geen definitieve genezing aangezien het 
gemiddeld ‘slechts’ 8 tot 12 weken werkt waarna de 
klachten terugkomen. Daarom wordt Infliximab steeds 
verder gezet indien er een goede respons is.  

Mogelijke nevenwerkingen 

Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na het infuus 
volgende bijwerkingen optreden: hoofd- en spierpijn, 
duizeligheid en lage bloeddruk. 
Patiënten die behandeld worden met Infliximab hebben 
een (licht) verhoogde gevoeligheid voor infecties. 
Het product is ook niet aangewezen bij mensen met 
verzwakking van de hartspier (hartdecompensatie), 
omdat dit een verslechtering van de toestand kan 
meebrengen.  

Praktische informatie 

• Neem minstens één uur voor het afgesproken tijdstip 
telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw 
komst te bevestigen. Indien u koorts heeft of tekens van 
een (ernstige) infectie, laat dit eveneens weten. 

• Meldt  u bij aankomst aan bij  het onthaal (ingang van 
het ziekenhuis). Hier krijgt u uw 
inschrijvingsdocumenten, een identificatie-armband en 
klevers. 

• Ga naar het dagziekenhuis:
    ° indien u minimaal 4 infusies Infliximab over 

 een looptijd van 2 uur heeft verdragen, krijgt u het                        
5de infuus over een tijdsduur van 1 uur toegediend.

° indien u nood heeft aan premedicatie                        
(antiallergische voorbereiding), wordt het infuus 1 
uur na inname van de premedicatie en over een 
looptijd van 2 uren toegediend.  

• Na het infuus gaat u op consultatie bij uw arts. 
Uitzonderlijk kan dit voor de toediening van het infuus 
gebeuren.In Menen komt de arts op de afdeling zelf 
voor de consultatie. Er wordt ook een nieuwe afspraak 
gemaakt.

• Maak op het secretariaat maag-darm- leverziekten 
meteen een nieuwe afspraak voor een volgend infuus. 

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen bewijs van veiligheid bij het gebruik van 
Infliximab tijdens de zwangerschap. Anderzijds zijn 
er ook geen nevenwerkingen bekend voor moeder of 
kind bij gebruik tijdens de zwangerschap. Mogelijke 
zwangerschap(wens) wordt per patiënt individueel 
bekeken en besproken met de arts.


