
  

 

 

1|1 

 
BIOLOGICS – ANTI-TNF SUBCUTANE TOEDIENING 
 

Medicatie Golimumab 
Merknamen          Simponi ® (SC: pen) 

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

Aandachtspunten bij 
opstart 

- Evaluatie opportunistische infecties 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 onderhoudsbehandeling kunnen corticosteroïden worden 

afgebouwd in overeenstemming met de klinische richtlijnen. 

Dosering - Start 200 mg, na 2 weken 100 mg, daarna bij < 80 kg elke 4 weken 50 mg, > 
80 kg elke 4 weken 100 mg 

- Frequent dosisverhoging nodig naar 100 mg om de 4 weken 

FU  - Labo 
o Na 4 weken: complet, CRP en biochemie  
o Bij linkercolon tussen week 12 en week 14 

- Consult: W0,  W4 
- Linkercolon:  

o voor start 
o tussen week 12 en week 14 

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   
- Latex-allergie  

Onverenigbaarheden  Het opstarten van immunotherapie tijdens actieve infecties is niet 
aangewezen (TBC en andere) 

Contra-indicaties  - Gebruik van levende vaccins  
- CI: combinatie met brivudine (Zonavir) vermijden. Switch naar aciclovir is 

aangeraden. 
- Rel CI: matig en ernstig hartfalen 

Bijwerkingen  - duizeligheid/hoofdpijn, virale infecties, plotselinge roodheid in hals en 
aangezicht 

- infectie van de bovenste luchtwegen 
- misselijkheid, diarree, dyspepsie, verhoogde transaminasewaarden 
- beenmergdepressie: leukopenie, anemie en trombocytopenie 
- rash, jeuk, urticaria, toegenomen transpiratie en droge huid 

Opmerkingen  - Advies bij toedienen : altijd 30 min op kamertemp laten voor injectie, pen 
niet schudden. Subcutaan toe te dienen. De volledige hoeveelheid van de 
spuit moet toegediend worden.   

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

gebieden  

 
 
 


