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Merk op:

Infliximab-injectie, infliximab-dyyb-injectie en infliximab-abda-injectie zijn biologische medicijnen 
(medicijnen gemaakt van levende organismen). Biosimilar infliximab-dyyb-injectie en infliximab-abda-
injectie lijken sterk op infliximab-injectie en werken op dezelfde manier als infliximab-injectie in het 
lichaam. Daarom zal de term infliximab-injectieproducten worden gebruikt om deze medicijnen in deze 
discussie weer te geven.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Infliximab-injectieproducten kunnen uw vermogen om infecties te bestrijden verminderen en het risico 

verhogen dat u een ernstige infectie krijgt, waaronder ernstige virale, bacteriële of schimmelinfecties die zich 

door het lichaam kunnen verspreiden. Deze infecties moeten mogelijk in een ziekenhuis worden behandeld en 

kunnen de dood tot gevolg hebben. Vertel het uw arts als u vaak een infectie krijgt of als u denkt dat u nu een 

infectie heeft. Dit omvat kleine infecties (zoals open snijwonden of zweren), infecties die komen en gaan (zoals 

koortsblaasjes) en chronische infecties die niet weggaan. Vertel het uw arts ook als u diabetes of een 

aandoening heeft die uw immuunsysteem aantast en als u in gebieden zoals de Ohio- of Mississippi-

riviervalleien woont of ooit heeft gewoond waar ernstige schimmelinfecties vaker voorkomen. Vraag uw arts 

als u niet weet of infecties bij u in de buurt vaker voorkomen. Vertel het uw arts ook als u medicijnen gebruikt 

die de activiteit van het immuunsysteem verminderen, zoals abatacept (Orencia); anakinra (Kineret); 

methotrexaat (Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep); steroïden zoals dexamethason, methylprednisolon (Medrol), 

prednisolon (Orapred ODT, Pediapred, Prelone) of prednison; of tocilizumab (Actemra).

Uw arts zal u tijdens en kort na uw behandeling controleren op tekenen van infectie. Als u een van de 

volgende symptomen heeft voordat u met uw behandeling begint of als u een van de volgende symptomen 

ervaart tijdens of kort na uw behandeling, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: zwakte; zweten; 

moeite met ademhalen; keelpijn; hoesten; bloederig slijm ophoesten; koorts; extreme vermoeidheid; 
griepachtige symptomen; warme, rode of pijnlijke huid; diarree; buikpijn; of andere tekenen van infectie.
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U kunt besmet zijn met tuberculose (tbc, een ernstige longinfectie) of hepatitis B (een virus dat de lever aantast) maar 

geen symptomen van de ziekte hebben. In dit geval kunnen injectieproducten met infliximab het risico vergroten dat 

uw infectie ernstiger wordt en u symptomen krijgt. Uw arts zal een huidtest uitvoeren om te zien of u een inactieve 

tbc-infectie heeft en kan een bloedtest laten uitvoeren om te zien of u een inactieve hepatitis B-infectie heeft. Indien 

nodig zal uw arts u medicijnen geven om deze infectie te behandelen voordat u een infliximab-injectieproduct gaat 

gebruiken. Vertel het uw arts als u tbc heeft of ooit heeft gehad, als u in een plaats heeft gewoond of een bezoek 

heeft gebracht waar tbc vaak voorkomt, of als u in de buurt bent geweest van iemand die tbc heeft. Als u een van de 

volgende symptomen van tuberculose heeft, of als u een van deze symptomen krijgt tijdens uw behandeling, neem 

dan onmiddellijk contact op met uw arts: hoesten, gewichtsverlies, verlies van spierspanning, koorts of nachtelijk 

zweten. Bel ook onmiddellijk uw arts als u een van deze symptomen van hepatitis B heeft of als u een van deze 

symptomen krijgt tijdens of na uw behandeling: overmatige vermoeidheid, gele verkleuring van de huid of ogen, 

verlies van eetlust, misselijkheid of braken, spierpijn, donkere urine, kleikleurige stoelgang, koorts, koude rillingen, 

maagpijn of huiduitslag.

Sommige kinderen, tieners en jonge volwassenen die een infliximab-injectieproduct of soortgelijke medicijnen kregen, ontwikkelden ernstige of levensbedreigende vormen van 

kanker, waaronder lymfoom (kanker die begint in de cellen die infecties bestrijden). Sommige tieners en jongvolwassen mannen die een infliximab-product of soortgelijke 

medicijnen gebruikten, ontwikkelden hepatosplenisch T-cellymfoom (HSTCL), een zeer ernstige vorm van kanker die vaak binnen korte tijd de dood tot gevolg heeft. De meeste 

mensen die HSTCL ontwikkelden, werden behandeld voor de ziekte van Crohn (een aandoening waarbij het lichaam de binnenkant van het spijsverteringskanaal aanvalt en 

pijn, diarree, gewichtsverlies, en koorts) of colitis ulcerosa (een aandoening die zwelling en zweren veroorzaakt in het slijmvlies van de dikke darm [dikke darm] en het rectum) 

met een infliximab-injectieproduct of een vergelijkbaar medicijn samen met een ander medicijn genaamd azathioprine (Azasan, Imuran) of 6- mercaptopurine (Purinethol, 

Purixan). Vertel het de arts van uw kind als uw kind ooit een vorm van kanker heeft gehad. Als uw kind een van deze symptomen ontwikkelt tijdens zijn behandeling, neem dan 

onmiddellijk contact op met zijn arts: onverklaarbaar gewichtsverlies; gezwollen klieren in de nek, oksels of lies; of gemakkelijk blauwe plekken of bloedingen krijgen. Praat met 

de arts van uw kind over de risico's van het geven van een injectieproduct met infliximab aan uw kind. Als uw kind een van deze symptomen ontwikkelt tijdens zijn behandeling, 

neem dan onmiddellijk contact op met zijn arts: onverklaarbaar gewichtsverlies; gezwollen klieren in de nek, oksels of lies; of gemakkelijk blauwe plekken of bloedingen krijgen. 

Praat met de arts van uw kind over de risico's van het geven van een injectieproduct met infliximab aan uw kind. Als uw kind een van deze symptomen ontwikkelt tijdens zijn 

behandeling, neem dan onmiddellijk contact op met zijn arts: onverklaarbaar gewichtsverlies; gezwollen klieren in de nek, oksels of lies; of gemakkelijk blauwe plekken of 

bloedingen krijgen. Praat met de arts van uw kind over de risico's van het geven van een injectieproduct met infliximab aan uw kind.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer 
u begint met de behandeling met een infliximab-injectieproduct en elke keer dat u de medicatie krijgt. 
Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt 
ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de medicatiehandleiding te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van een infliximab-injectieproduct.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Infliximab-injectieproducten worden gebruikt om de symptomen van bepaalde auto-
immuunziekten te verlichten (aandoeningen waarbij het immuunsysteem gezonde delen van 
het lichaam aanvalt en pijn, zwelling en schade veroorzaakt), waaronder:
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reumatoïde artritis (een aandoening waarbij het lichaam de eigen gewrichten aanvalt en pijn, zwelling en 
functieverlies veroorzaakt) die ook wordt behandeld met methotrexaat (Rheumatrex, Trexall),

Ziekte van Crohn (een aandoening waarbij het lichaam het slijmvlies van het spijsverteringskanaal aanvalt en pijn, 
diarree, gewichtsverlies en koorts veroorzaakt) bij volwassenen en kinderen van 6 jaar of ouder die niet is verbeterd bij 
behandeling met andere medicijnen,

colitis ulcerosa (aandoening die zwelling en zweren in het slijmvlies van de dikke darm veroorzaakt) bij 
volwassenen en kinderen van 6 jaar of ouder die niet is verbeterd bij behandeling met andere medicijnen,

spondylitis ankylopoetica (een aandoening waarbij het lichaam de gewrichten van de wervelkolom en andere gebieden aanvalt en 
pijn en gewrichtsschade veroorzaakt),

plaque psoriasis (een huidziekte waarbij zich op sommige delen van het lichaam rode, schilferige vlekken vormen) bij 
volwassenen wanneer andere behandelingen minder geschikt zijn,

en artritis psoriatica (een aandoening die gewrichtspijn en zwelling en schilfers op de huid veroorzaakt).

Infliximab-injectieproducten bevinden zich in een klasse van medicijnen die tumornecrosefactor-alfa (TNFalpha) -remmers 

worden genoemd. Ze werken door de werking van TNF-alfa te blokkeren, een stof in het lichaam die ontstekingen veroorzaakt.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Infliximab-injectieproducten worden geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met steriel water en intraveneus (in een ader) 

moet worden toegediend door een arts of verpleegkundige. Het wordt gewoonlijk eenmaal per 2 tot 8 weken in de spreekkamer van een 

arts gegeven, vaker aan het begin van uw behandeling en minder vaak naarmate uw behandeling voortduurt. Het duurt ongeveer 2 uur 

voordat u uw volledige dosis van een infliximab-injectieproduct krijgt.

Infliximab-injectieproducten kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder allergische reacties tijdens een infusie 

en gedurende 2 uur daarna. Een arts of verpleegkundige zal u gedurende deze tijd controleren om er zeker van te zijn dat u 

geen ernstige reactie op de medicatie heeft. Mogelijk krijgt u andere medicijnen om reacties op een infliximab-

injectieproduct te behandelen of te voorkomen. Vertel het uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als u een van de 

volgende symptomen ervaart tijdens of kort na uw infusie: netelroos; uitslag; jeuk; zwelling van het gezicht, ogen, mond, 

keel, tong, lippen, handen, voeten, enkels of onderbenen; moeite met ademhalen of slikken; blozen; duizeligheid; 

flauwvallen; koorts; rillingen; toevallen; zicht verlies; en pijn op de borst.

Infliximab-injectieproducten kunnen uw symptomen helpen onder controle te houden, maar ze zullen uw aandoening niet 

genezen. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten houden om te zien hoe goed de injectieproducten van infliximab voor u 

werken. Als u reumatoïde artritis of de ziekte van Crohn heeft, kan uw arts de hoeveelheid medicatie die u krijgt indien 

nodig verhogen. Als u de ziekte van Crohn heeft en uw toestand na 14 weken niet is verbeterd, kan uw arts stoppen met de 

behandeling van u met een infliximab-injectieproduct. Het is belangrijk om uw arts te vertellen hoe u zich voelt tijdens uw 

behandeling.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Infliximab-injectieproducten worden soms ook gebruikt voor de behandeling van het syndroom van Behcet (zweren in de mond 

en op de geslachtsdelen en ontsteking van verschillende delen van het lichaam). Praat met uw arts over de mogelijke risico's van 

het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.
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Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u een infliximab-injectieproduct gebruikt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor infliximab, infliximab-axxq, infliximab-dyyb, 
infliximab-abda, medicijnen gemaakt van muizeneiwitten, andere medicijnen of een van de bestanddelen 
van infliximab, infliximab-dyyb, of infliximab-abda-injectie. Vraag uw arts of apotheker als u niet weet of een 
medicijn waarvoor u allergisch bent, gemaakt is van muizeneiwitten. Vraag uw apotheker of raadpleeg de 
Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de 
medicijnen vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de 
volgende: anticoagulantia (bloedverdunners) zoals warfarine (Coumadin), cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune) en theofylline (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) . Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 
medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u hartfalen heeft of ooit heeft gehad (aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed naar 
andere delen van het lichaam kan pompen). Uw arts kan u vertellen om geen injectieproduct met infliximab te 
gebruiken.

vertel het uw arts als u ooit bent behandeld met fototherapie (een behandeling voor psoriasis waarbij de huid 
wordt blootgesteld aan ultraviolet licht) en als u een ziekte heeft of ooit heeft gehad die uw zenuwstelsel aantast, 
zoals multiple sclerose (MS; verlies van coördinatie, zwakte en gevoelloosheid als gevolg van 
zenuwbeschadiging), Guillain-Barre-syndroom (zwakte, tintelingen en mogelijke verlamming als gevolg van 
plotselinge zenuwbeschadiging) of optische neuritis (ontsteking van de zenuw die berichten van het oog naar de 
hersenen stuurt); gevoelloosheid, branderigheid of tintelingen in enig deel van uw lichaam; toevallen; chronische 
obstructieve longziekte (COPD; een groep ziekten die de longen en luchtwegen aantasten); elke vorm van kanker; 
bloedingsproblemen of ziekten die uw bloed aantasten; of hartziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt 
terwijl u een infliximab-injectieproduct gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Als u tijdens uw zwangerschap 
een injectieproduct met infliximab gebruikt, overleg dan met de arts van uw baby hierover nadat uw baby is 
geboren. Het kan zijn dat uw baby bepaalde vaccinaties later dan normaal moet krijgen.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan aan de arts of tandarts dat u een injectieproduct 
met infliximab gebruikt.

vertel het uw arts als u onlangs een vaccin heeft gekregen. Overleg ook met uw arts of u vaccinaties 
nodig heeft. Laat u niet vaccineren zonder overleg met uw arts. Het is belangrijk dat volwassenen en 
kinderen alle bij de leeftijd passende vaccins krijgen voordat de behandeling met infliximab wordt 
gestart.

u moet weten dat u 3 tot 12 dagen nadat u een injectieproduct met infliximab heeft gekregen, een vertraagde 
allergische reactie kunt krijgen. Vertel het uw arts als u enkele dagen of langer na uw behandeling een van de 
volgende symptomen ervaart: spier- of gewrichtspijn; koorts; uitslag; netelroos; jeuk; zwelling van de handen, 
het gezicht of de lippen; Moeite met slikken; keelpijn; en hoofdpijn.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Infliximab-injectieproducten kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

maagzuur

hoofdpijn

loopneus

witte vlekken in de mond

vaginale jeuk, branderig gevoel en pijn, of andere tekenen van een schimmelinfectie

blozen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende symptomen komen soms voor, maar als u een van 
deze symptomen ervaart, of als deze worden vermeld in de rubrieken BELANGRIJKE WAARSCHUWING of de 
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

elke vorm van uitslag, inclusief uitslag op de wangen of armen die erger wordt in de zon

pijn op de borst

onregelmatige hartslag

pijn in de armen, rug, nek of kaak

buikpijn

zwelling van de voeten, enkels, maag of onderbenen

plotselinge gewichtstoename

kortademigheid

wazig zien of veranderingen in het gezichtsvermogen

plotselinge zwakte van een arm of been (vooral aan één kant van het lichaam) of van het gezicht

spier- of gewrichtspijn

gevoelloosheid of tintelingen in een deel van het lichaam

plotselinge verwarring, moeite met spreken of moeite met begrijpen

plotselinge moeite met lopen

duizeligheid of flauwvallen

verlies van evenwicht of coördinatie

plotselinge, ernstige hoofdpijn

toevallen

geel worden van de huid of ogen

donker gekleurde urine

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604023.html 5/7



14/4/22, 16:24 Infliximab-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

bloed in ontlasting

bleke huid

rode, schilferige plekken of met pus gevulde bultjes op de huid

Infliximab-injectie kan uw risico op het ontwikkelen van lymfoom (kanker die begint in de cellen die infecties bestrijden) en 

andere vormen van kanker verhogen. Praat met uw arts over de risico's van het ontvangen van een infliximab-injectieproduct.

Infliximab-injectieproducten kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen 

heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 
Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Uw arts bewaart de medicatie in zijn of haar kantoor.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie 

van uw lichaam op een injectieproduct met infliximab te controleren.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te 
nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Avsola®(Infliximab-axxq)

Inflectra®(Infliximab-dyyb)
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Remicade®(Infliximab)

Renflexis®(Infliximab-abda)

andere namen

Antitumornecrosefactor-alfa

Anti-TNF-alfa

cA2
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