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Methotrexaat
uitgesproken als (meth''oh trex' ate)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Methotrexaat kan zeer ernstige, levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. U mag methotrexaat alleen gebruiken voor de 

behandeling van kanker of bepaalde andere aandoeningen die zeer ernstig zijn en die niet met andere medicijnen kunnen 

worden behandeld. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van methotrexaat voor uw aandoening.

Vertel het uw arts als u overtollig vocht in uw maag of in de ruimte rond uw longen heeft of ooit heeft 
gehad en als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts ook als u niet-steroïde anti-
inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) gebruikt, zoals aspirine, cholinemagnesiumtrisalicylaat 
(Tricosal, Trilisate), ibuprofen (Advil, Motrin), magnesiumsalicylaat (Doan's), naproxen (Aleve, Naprosyn) of 
salsalaat. Deze aandoeningen en medicijnen kunnen het risico vergroten dat u ernstige bijwerkingen van 
methotrexaat krijgt. Uw arts zal u nauwkeuriger controleren en moet u mogelijk een lagere dosis 
methotrexaat geven of uw behandeling met methotrexaat stopzetten.

Methotrexaat kan een afname veroorzaken van het aantal bloedcellen dat door uw beenmerg wordt aangemaakt. 

Vertel het uw arts als u een laag aantal bloedcellen heeft of ooit heeft gehad, of als u een ander probleem met uw 

bloedcellen heeft. Bel onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart: keelpijn, koude rillingen, 

koorts of andere tekenen van infectie; ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen; overmatige vermoeidheid; 

bleke huid; of kortademigheid.

Methotrexaat kan leverbeschadiging veroorzaken, vooral wanneer het voor een lange periode wordt 

ingenomen. Als u veel alcohol drinkt of ooit heeft gedronken of als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad, 

kan uw arts u vertellen om geen methotrexaat te gebruiken, tenzij u een levensbedreigende vorm van kanker 

heeft, omdat er een hoger risico is dat u leverbeschadiging ontwikkelen. Het risico dat u leverbeschadiging 

krijgt, kan ook groter zijn als u ouder bent, zwaarlijvig bent of diabetes heeft. Vertel het uw arts als u een van de 

volgende medicijnen gebruikt: acitretine (Soriatane), azathioprine (Imuran), isotretinoïne (Accutane), 

sulfasalazine (Azulfidine) of tretinoïne (Vesanoid). Vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcoholische 

dranken terwijl u methotrexaat gebruikt. Bel onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen 

ervaart: misselijkheid, extreme vermoeidheid, gebrek aan energie, verlies van eetlust, pijn in de 

rechterbovenhoek van de maag, gele verkleuring van de huid of ogen, of griepachtige symptomen. Uw arts kan 

voor en tijdens uw behandeling met methotrexaat leverbiopten bestellen (verwijdering van een klein stukje 

leverweefsel dat in een laboratorium moet worden onderzocht).
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Methotrexaat kan longschade veroorzaken. Vertel het uw arts als u een longziekte heeft of ooit heeft 
gehad. Bel onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart: droge hoest, koorts of 
kortademigheid.

Methotrexaat kan schade aan het slijmvlies van uw mond, maag of darmen veroorzaken. Vertel het uw arts als u 

maagzweren of colitis ulcerosa heeft of ooit heeft gehad (een aandoening die zwelling en zweren veroorzaakt in het 

slijmvlies van de dikke darm [dikke darm] en het rectum). Als u een van de volgende symptomen ervaart, stop dan 

met het gebruik van methotrexaat en bel onmiddellijk uw arts: zweertjes in de mond, diarree, zwarte, teerachtige of 

bloederige ontlasting, of braaksel dat bloederig is of eruitziet als koffiedik.

Het gebruik van methotrexaat kan het risico verhogen dat u lymfoom krijgt (kanker die begint in de cellen van het 

immuunsysteem). Als u lymfoom ontwikkelt, kan het zonder behandeling verdwijnen als u stopt met het gebruik 

van methotrexaat, of het moet mogelijk worden behandeld met chemotherapie.

Als u methotrexaat gebruikt om kanker te behandelen, kunt u bepaalde complicaties krijgen omdat 

methotrexaat de kankercellen vernietigt. Uw arts zal u zorgvuldig controleren en deze complicaties 

behandelen als ze zich voordoen.

Methotrexaat kan ernstige of levensbedreigende huidreacties veroorzaken. Als u een van de volgende symptomen ervaart, 

neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: koorts, huiduitslag, blaren of een schilferende huid.

Methotrexaat kan de activiteit van uw immuunsysteem verminderen en u kunt ernstige infecties krijgen. 

Vertel het uw arts als u een infectie heeft en als u een aandoening heeft of ooit heeft gehad die uw 

immuunsysteem aantast. Uw arts kan u vertellen dat u geen methotrexaat mag gebruiken tenzij u 

levensbedreigende kanker heeft. Als u tekenen van infectie ervaart, zoals keelpijn, hoesten, koorts of koude 

rillingen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u methotrexaat gebruikt terwijl u wordt behandeld met bestralingstherapie voor kanker, kan 
methotrexaat het risico vergroten dat de bestralingstherapie uw huid, botten of andere delen van 
uw lichaam beschadigt.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor, tijdens en na uw behandeling bepaalde 

laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op methotrexaat te controleren en om bijwerkingen te 

behandelen voordat ze ernstig worden.

Vertel het uw arts als u of uw partner zwanger is of van plan bent zwanger te worden. Als u een vrouw bent, moet u 

een zwangerschapstest doen voordat u methotrexaat gaat gebruiken. Gebruik een betrouwbare 

anticonceptiemethode zodat u of uw partner niet zwanger wordt tijdens of kort na uw behandeling. Als u een man 

bent, moeten u en uw vrouwelijke partner gedurende 3 maanden anticonceptie blijven gebruiken nadat u bent 

gestopt met het gebruik van methotrexaat. Als u een vrouw bent, moet u anticonceptie blijven gebruiken totdat u één 

menstruatie heeft gehad die begon nadat u stopte met het gebruik van methotrexaat. Als u of uw partner zwanger 

wordt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Methotrexaat kan de foetus schaden of overlijden.
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hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Methotrexaat wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige psoriasis (een huidziekte waarbij zich op sommige delen van het lichaam 

rode, schilferige vlekken vormen) die niet onder controle te krijgen zijn met andere behandelingen. Methotrexaat wordt ook gebruikt in 

combinatie met rust, fysiotherapie en soms andere medicijnen voor de behandeling van ernstige actieve reumatoïde artritis (RA; een 

aandoening waarbij het lichaam zijn eigen gewrichten aanvalt, pijn, zwelling en functieverlies veroorzaakt) die niet onder controle kunnen 

worden gehouden door bepaalde andere medicijnen. Methotrexaat wordt ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten kanker, 

waaronder kankers die beginnen in de weefsels die zich rond een bevruchte eicel in de baarmoeder vormen, borstkanker, longkanker, 

bepaalde vormen van hoofd- en nekkanker, bepaalde soorten lymfoom en leukemie (kanker). dat begint in de witte bloedcellen). 

Methotrexaat zit in een klasse medicijnen die antimetabolieten worden genoemd. Methotrexaat behandelt kanker door de groei van 

kankercellen te vertragen. Methotrexaat behandelt psoriasis door de groei van huidcellen te vertragen om de vorming van schubben te 

stoppen. Methotrexaat kan reumatoïde artritis behandelen door de activiteit van het immuunsysteem te verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Methotrexaat wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Uw arts zal u vertellen hoe vaak u methotrexaat 

moet innemen. Het schema hangt af van de aandoening die u heeft en van hoe uw lichaam op de medicatie reageert.

Uw arts kan u vertellen om methotrexaat volgens een wisselend schema in te nemen dat meerdere dagen wanneer u 

methotrexaat gebruikt, wordt afgewisseld met enkele dagen of weken wanneer u de medicatie niet inneemt. Volg deze 

aanwijzingen zorgvuldig op en vraag uw arts of apotheker om advies als u niet weet wanneer u uw medicatie moet innemen.

Als u methotrexaat gebruikt om psoriasis of reumatoïde artritis te behandelen, kan uw arts u vertellen om de medicatie 

eenmaal per week in te nemen. Let goed op de aanwijzingen van uw arts. Sommige mensen die per ongeluk eenmaal 

daags methotrexaat innamen in plaats van eenmaal per week, kregen zeer ernstige bijwerkingen of stierven.

Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat 
u niet begrijpt. Neem methotrexaat precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het 
vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Als u methotrexaat gebruikt om psoriasis of reumatoïde artritis te behandelen, kan uw arts u laten beginnen met 
een lage dosis van de medicatie en uw dosis geleidelijk verhogen. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig.

Als u methotrexaat gebruikt om reumatoïde artritis te behandelen, kan het 3 tot 6 weken duren voordat uw symptomen 

beginnen te verbeteren en 12 weken of langer voordat u het volledige voordeel van methotrexaat voelt. Blijf methotrexaat 

gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van methotrexaat zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Methotrexaat wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Crohn (aandoening waarbij het immuunsysteem 

het slijmvlies van het spijsverteringskanaal aanvalt, wat pijn, diarree, gewichtsverlies en koorts veroorzaakt), multiple sclerose 

(MS; aandoening waarbij het immuunsysteem de zenuwen, veroorzaakt zwakte, gevoelloosheid, verlies van spiercoördinatie en 

problemen met zicht, spraak en blaascontrole) en andere auto-immuunziekten
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ziekten (aandoeningen die ontstaan   wanneer het immuunsysteem per ongeluk gezonde cellen in het lichaam 

aanvalt). Vraag uw arts naar de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u methotrexaat inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor methotrexaat, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van methotrexaattabletten. Vraag uw arts of apotheker om 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: 
bepaalde antibiotica zoals chlooramfenicol (chloormycetine), penicillines en tetracyclines; foliumzuur (alleen 
verkrijgbaar of als ingrediënt in sommige multivitaminen); andere medicijnen voor reumatoïde artritis; fenytoïne 
(Dilantin); probenecide (Benemid); sulfonamiden zoals co-trimoxazol (Bactrim, Septra), sulfadiazine, sulfamethizol 
(Urobiotic) en sulfisoxazol (Gantrisin); en theofylline (Theochron, Theolair). Uw arts moet mogelijk de dosering 
van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een van de aandoeningen heeft of ooit heeft gehad die worden vermeld in de rubriek BELANGRIJKE 

WAARSCHUWING of als u een laag foliumzuurgehalte in uw bloed heeft.

geef geen borstvoeding terwijl u methotrexaat gebruikt.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
methotrexaat gebruikt.

plan om onnodige of langdurige blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht (zonnebanken en zonnelampen) te 
vermijden en om beschermende kleding, zonnebrillen en zonnebrandcrème te dragen. Methotrexaat kan uw huid 
gevoelig maken voor zonlicht of ultraviolet licht. Als u psoriasis heeft, kunnen uw zweren erger worden als u uw huid 
blootstelt aan zonlicht terwijl u methotrexaat gebruikt.

laat u tijdens uw behandeling met methotrexaat niet vaccineren zonder overleg met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 

dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Methotrexaat kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

duizeligheid
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slaperigheid

hoofdpijn

gezwollen, gevoelig tandvlees

verminderde eetlust

rode ogen

haaruitval

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld 

in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

wazig zien of plotseling verlies van gezichtsvermogen

toevallen

verwardheid

zwakte of moeite met het bewegen van een of beide zijden van het lichaam

verlies van bewustzijn

Methotrexaat kan 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?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n noodgeval/overdosis
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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?

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het 
bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

reumatrex®

Trexall®

andere namen

Amethopterine

MTX

Laatst herzien - 15-04-2017

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie
voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682019.html 6/6

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

