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Reumatologie
Wat zijn biologicals?

Biologicals zijn medicijnen die tot de groep van de zogenaamde 
‘reumaremmers’ behoren. Deze middelen, die menselijke eiwitten 
nabootsen, worden met behulp van moderne biotechnologie 
ontwikkeld. Er zijn verschillende biologicals: adalimumab (Humira®), 
etanercept (Enbrel®), certolizumab pegol (Cimzia®), golimumab 
(Simponi®) en infliximab (Remicade®) zijn TNF-blokkers. Abatacept 
(Orencia®) en rituximab (MabThera®) schakelen bepaalde witte 
bloedcellen uit. Tocilizumab (RoActemra®) en anakinra (Kineret®)
zijn anti-interleukinemiddelen. (interleukines zijn eiwitten die 
gemaakt worden door bepaalde witte bloedcellen.) Biologicals 
worden toegediend als injectie of via een infuus. Afhankelijk van 
welke biological aan u voorgeschreven is, kunt u, na instructie, de 
(onderhuidse) injectie zelf toedienen of vindt de behandeling in het 
ziekenhuis plaats door middel van een infuus.

Wat is de werking van biologicals?
Reumatoïde artritis, arthritis psoriatica en andere reumatische 
aandoeningen worden onder andere gekenmerkt door gewrichts-
ontstekingen. In het ziekteproces spelen eiwitten (zoals TNF en 
interleukines) een belangrijke rol bij het op gang houden van de 
ontstekingen. Biologicals kunnen dit proces beïnvloeden, waardoor 
de ontstekingsreactie vermindert. Hierdoor kunnen klachten van 
pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen en zullen 
de gewrichten minder schade oplopen. Hoe snel het effect van 
de behandeling merkbaar is, is afhankelijk van welke biological u 
gebruikt. Sommige biologicals kunnen al na enkele dagen of weken 
beginnen te werken, terwijl andere een langere inwerktijd nodig 
hebben. Helaas slaat de behandeling niet bij iedereen aan. Als 
de behandeling onvoldoende effectief is, kan uw reumatoloog de 
behandeling aanpassen door een andere biological voor te schrijven.



Aan wie worden biologicals voorgeschreven
Biologicals worden onder strikte voorwaarden voorgeschreven aan 
patiënten met een reumatische aandoening bij wie andere medicatie 
onvoldoende effect had. Biologicals worden voorgeschreven aan 
volwassenen; sommige biologicals worden ook toegepast in de 
behandeling van kinderen met jeugdreuma. 

Wat dient er voorafgaand aan de behandeling te gebeuren?
Uw reumatoloog zal bepalen of u in aanmerking komt voor de 
behandeling met een biological. Dit is namelijk afhankelijk van de 
ziekteactiviteit (oftewel de mate van de ontstekingen) maar ook 
van andere factoren zoals uw ziektegeschiedenis en uw algemene 
gezondheidssituatie. Vanwege de invloed op de natuurlijke afweer, 
zal u voorafgaand aan de behandeling gescreend worden op 
(doorgemaakte) infecties. Om tuberculose uit te sluiten wordt er 
een röntgenfoto van de longen gemaakt en een huidtest (mantoux) 
gedaan. Nadat uw reumatoloog heeft beoordeeld of de behandeling 
veilig is voor u kunt u starten met de behandeling.

Het gebruik van biologicals samen met andere 
geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u biologicals in combinatie met bijna alle 
geneesmiddelen gebruiken. De langetermijnveiligheid hiervan 
is echter nog niet bekend. Biologicals worden nooit met elkaar 
gecombineerd. Vertel uw huisarts, tandarts en medisch specialist 
altijd dat u een biological gebruikt. 

Bijwerkingen
De volgende opsomming is niet volledig, maar geeft een overzicht 
van de meest voorkomende bijwerkingen.

 - Huidreacties op de injectieplaats; roodheid,zwelling, pijn 
en jeuk (dit betreft de middelen die via onderhuidse injectie 
worden toegediend).

 - Reacties tijdens of na het infuus zoals rillingen, koorts, 
huiduitslag, jeuk, hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid en 
pijn op de borst (dit betreft de middelen die in het ziekenhuis 
via een infuus worden toegediend).



 - Infecties, meestal milde virale bovensteluchtweginfecties.
 - Bij patiënten met een verminderde pompfunctie van het hart 

kunnen biologicals de hartklachten verergeren.

Verantwoord gebruik van biologicals, wat is uw bijdrage 
hieraan?
Door de behandeling met een biological is uw afweer verminderd 
en neemt de kans op infecties toe. Biologicals mogen niet gebruikt 
worden als er sprake is van een infectie. Neem daarom altijd uw 
temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere 
tekenen van infectie altijd contact op met uw reumatoloog en 
wacht met het toedienen van de injectie (indien van toepassing). 
De behandeling met een biological dient gecontroleerd te 
gebeuren. Houdt u daarom aan de afspraken voor bloedafnames en 
polikliniekbezoeken. Neem bij lichamelijke veranderingen waarvan 
u zich afvraagt of ze door de behandeling met de biological worden 
veroorzaakt, contact op met uw reumatoloog. Stop het gebruik van 
een biological alleen na overleg met uw reumatoloog en noteer welke 
dag u bent gestopt en waarom. Heeft u hoge koorts, bel dan gelijk uw 
arts. 

Effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Biologicals hebben zeer waarschijnlijk geen invloed op de 
vruchtbaarheid. Gebruik tijdens zwanger schap wordt ontraden omdat 
er onvoldoende gegevens bekend zijn om de veiligheid te kunnen 
beoordelen. Daarom is het belangrijk betrouwbare anticonceptie 
te gebruiken en met uw reumatoloog te overleggen als u een 
kinderwens heeft ; dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. Hoe lang 
voorafgaand aan een beoogde zwangerschap de behandeling met de 
biological gestaakt dient te worden, is afhankelijk van welk middel u 
gebruikt en varieert van één jaar (rituximab) tot een aanzienlijk kortere 
periode van enkele weken bij etanercept. Overleg daarom tijdig met 
uw reumatoloog. 



Tijdens de periode van het geven van borstvoeding mogen biologicals 
niet gebruikt worden vanwege mogelijke schadelijkheid voor het kind.

Operaties en andere ingrepen
Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van biologicals 
een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde 
wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd 
tijdelijk te stoppen met de behandeling als u een geplande operatie 
of ingreep moet ondergaan. Vertel uw arts daarom altijd dat u een 
biological gebruikt. Dit geldt ook voor sommige tandheelkundige 
ingrepen.

Aandachtspunten
Deze folder geeft algemene informatie; voor specifieke 
aandachtspunten van de aan u voorgeschreven biological verwijzen 
wij u naar de bijsluiter van het betreffende middel.

Meer informatie
Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden 
op www.apotheek.nl of op de website van het College voor 
Zorgverzekeringen: www. fk.cvz.nl. Heeft u na het lezen van deze 
folder vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw 
reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek 
reumatologie, telefoon 0344 67 38 80.
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