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Reumatologie
Methotrexaat (MTX)

 
Uw reumatoloog heeft u methotrexaat voorgeschreven voor de 
behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed 
te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over 
weet. Lees daarom deze folder goed door.

Het effect van Methotrexaat
Methotrexaat is een anti-reumaticum. Het onderdrukt het ziekte-
proces en vermindert daardoor pijn en zwelling van de gewrichten en 
dringt ochtendstijfheid terug. Methotrexaat werkt langzaam. Het kan 
4-8 weken duren voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. 
Uw arts zal dan ook meestal adviseren naast methotrexaat andere 
pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken. Als 
methotrexaat een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven 
gebruiken.

Wijze van innemen
Methotrexaat is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 
2,5 mg. Methotrexaat kan bijwerkingen geven. Om de kans hierop 
te verkleinen, neemt u de tabletten elke week op dezelfde dag en 
op ongeveer het zelfde tijdstip in. Uw reumatoloog vertelt u hoeveel 
tabletten u per keer moet innemen. U kunt de tabletten innemen met 
water vóór, tijdens of na het eten. Het is belangrijk dat u ze niet breekt 
of kauwt, maar heel doorslikt.

Naast tabletten methotrexaat bestaat de mogelijkheid tot toediening 
van methotrexaat per injectie. Ook de injectie wordt éénmaal per 
week gegeven. De arts bepaalt de hoeveelheid per injectie.

Methotrexaat vergeten in te nemen
Als u hier een dag later achter komt, neemt u de tabletten alsnog in. 
De week daarop neemt u ze in op de gebruikelijke dag. Als er echter 
meer dan één dag verstreken is, neemt u ze in op het moment dat u 
erachter komt. Vervolgens kunt u iedere week één dag opschuiven tot 
u weer op de oorspronkelijke innamedag bent.



Mogelijke bijwerkingen
Het gebruik van MTX kan leiden tot een aantal bijwerkingen, die 
allen echter meestal snel verdwijnen na het staken van de medicatie. 
Om de kans op bijwerkingen te verkleinen wordt foliumzuur 
voor ge schreven.

Meest voorkomend zijn:
 - Maag- of darmklachten: vol gevoel, misselijkheid, diarree. 
 - Leverfunctiestoornissen. Hier merkt u zelf meestal niets van. 

De arts zal hiervoor uw bloed regelmatig controleren. Zonodig 
zal de dosis methotrexaat worden aangepast. Deze stoornis is 
in het algemeen van voorbijgaande aard.

Minder voorkomend:
 - Ontsteking van het mondslijmvlies. 
 - Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van 

het beenmerg, waardoor een verhoogde kans op infecties en 
koorts ontstaat of het spontaan optreden van blauwe plekken.

 - Een bepaalde vorm van longontsteking met hoge koorts.

Zelden voorkomend:
 - Huidafwijkingen, haaruitval.
 - Hoofdpijn, duizeligheid.

Waarschuw altijd de arts bij het optreden van bovenstaande 
verschijnselen of andere lichamelijke veranderingen tijdens de 
behandeling.

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:
 - Ontsteking van het mondslijmvlies
 - Kortademigheid of veel moeten hoesten
 - Regelmatig terugkerend bloedneuzen
 - Erge keelpijn in combinatie met koorts 



Bloedcontrole
Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig teke-
nen van een leverfunctie- of nierfunctiestoornis of remming van het 
beenmerg worden opgespoord. Herhaalrecepten Methotrexaat mogen 
alléén worden voorgeschreven door de reumatoloog. Zij beoordeelt 
of de medicatie veilig gegeven kan worden aan de hand van de 
bloedwaardes. Houdt u zich daarom goed aan de afspraken voor 
bloedcontrole.

Het gebruik van MTX samen met andere geneesmiddelen
U mag methotrexaat in combinatie met bijna alle geneesmiddelen 
gebruiken. In de bijsluiter staat dat u methotrexaat niet mag gebrui-
ken in combinatie met ontstekingsremmende pijnstillers. Of misschien 
vertelt uw apotheker dit. U gebruikt echter een lage dosis metho-
trexaat en daarom mag u dit wel samen met ontstekingsremmende 
pijnstillers gebruiken (voorbeelden zijn ibuprofen, diclofenac en 
naproxen). Als uw huisarts of andere specialist het noodzakelijk
acht u met antibiotica te behandelen, meld dan altijd dat u behan-
deld wordt met methotrexaat. Bepaalde antibiotica (cotrimoxazol, 
trimethoprim) kunnen namelijk niet in combinatie gegeven worden. 
Vertel uw huisarts en specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u 
gebruikt, ook de geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Voor zover bekend, is methotrexaat niet schadelijk voor de vrucht-
baarheid van mannen en vrouwen. Als u een zwangerschap over-
weegt of zwanger bent, gebruik dan geen methotrexaat, maar overleg 
dit met uw reumatoloog. Methotrexaat kan in een enkel geval zorgen 
voor afwijkingen bij het ongeboren kind en de kans op een miskraam 
vergroten. Zorg tijdens de behandeling voor goede betrouwbare 
anticonceptie en zet deze na beëindiging van de medicatie nog drie 
maanden voort. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.
U mag geen methotrexaat gebruiken als u borstvoeding geeft, metho-
trexaat gaat over in de moedermelk.



Aanvullende informatie
 - Wees matig met alcohol. In combinatie met methotrexaat wordt 

het risico op leverfunctiestoornissen verhoogd. Gebruik bij voor-
keur niet meer dan één alcoholische consumptie per dag.

 - Methotrexaat is een cytostaticum: een stof die de groei 
van cellen remt en snelgroeiende woekerende cellen dood. 
Cytostatica worden daarom vooral gebruikt bij de behandeling 
van kanker. Methotrexaat heeft echter ook een gunstig effect 
op gewrichtsontstekingen en bij psoriasis. De dosering van 
methotrexaat is bij reumatische aandoeningen echter veel 
lager dan bij de behandeling van kwaadaardige aandoeningen, 
waardoor de bijverschijnselen ook minder zijn.

 - Vaccinaties met levend vaccin zijn niet toegestaan bij het 
gebruik van methotrexaat. Een griepspuit is wel toegestaan, 
zelfs aan te raden. 

 - Als u bloeddonor bent raden wij u aan voor overleg contact op te 
nemen met de bloedbank en uw aandoening en medicijngebruik te 
melden. Zeer waarschijnlijk zult u uw donorschap moeten staken.

 - Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen.
 - Methotrexaat mag u niet gebruiken bij ernstige uitdroging 

door diarree en/of aanhoudend braken (>1dag). Wanneer u 
weer hersteld bent, dan mag u de methotrexaat weer gaan 
gebruiken. Bij twijfel neem dan contact op met uw reumatoloog 
of verpleegkundig reumaconsulent.

Vragen
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de reumatoloog via de 
polikliniek Reumatologie, tel. (0344) 67 38 80.
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