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BIOLOGICS – ANTI-TNF SUBCUTANE TOEDIENING 
 

Medicatie Adalimumab 
Merknamen          Humira® (SC: pen of spuit) 

Indicatie  - Actieve matige tot ernstige Ziekte van Crohn, ondanks behandeling met 
corticosteroïden en een immunosuppressor of bij een intolerantie of contra-
indicatie voor deze therapieën, respectievelijk onderhoudsbehandeling 
daarvan 

- Fistuliserende ziekte van Crohn 
- Behandeling van matig tot ernstige Colitis Ulcerosa, bij onvoldoende reactie 

op, contra-indicatie voor of niet verdragen van conventionele therapie met 
inbegrip van corticosteroïden en azathioprine of 6-mercaptopurine 

Aandachtspunten bij 
opstart 

- Evaluatie opportunistische infecties en Hep B uitsluiten (zie checklist) 
- TB screening (anamnese, Rx thorax, Mantoux en/of IgrA) 
- Labo: complet, nierfunctie en leverenzymes 
- Hartfalen en demyelinerende ziektes zijn een contra-indicatie  
- Gedurende de behandeling met Humira moeten andere gelijktijdige 

behandelingen (bijv. corticosteroïden en/of immuunmodulerende middelen) 
worden geoptimaliseerd. 

Dosering - Week 0: 160mg  
- Week 2: 80 mg  
- Vanaf week 4: 40 mg / 2 weken. Op indicatie 1 keer per week 40 mg 

FU  - Labo 
o Na 4 weken: complet, CRP en biochemie  

- Consult:  
o bij opstart W0, W4 en W10  
o daarna het 1e jaar om de 3 maanden 
o verder om de 6 maanden (rekening houdende met de data voor de 

terugbetalingsdocumenten) 
 

Red flags - Bij leverenzyme stijgingen zonder aantoonbare reden, moet overwogen 
worden de medicatie te stoppen 

- Respiratoire klachten kunnen een symptoom zijn van opportunistische 
infecties en moeten steeds verder onderzocht worden 

- Psoriatiforme dermatitis kan voorkomen, ook andere huidproblemen zijn 
gekend. Consult dermatologie kan noodzakelijk zijn.  

Onverenigbaarheden  / 

Contra-indicaties  TBC\actieve infecties, levende vaccins  

Bijwerkingen  (luchtweg)infecties en hoofdpijn (zie bijsluiter) 

Opmerkingen  - Geen  gebruik van levende vaccins 
- Overweeg een herhaling van TB screening na reizen naar endemische 

gebieden  
- Het opstarten en toedienen van immunotherapie tijdens actieve infecties is 

niet aangewezen 
o bij actieve infectie: uitstel 
o bij chirurgische ingreep: uitstel tot er geen infectiegevaar meer is 

- Elke nieuwe injectie geven op minstens 3cm afstand van de vorige injectie 
- Pen niet schudden 

 
 
 
 
 
 


