Behandeling van reumatische klachten met medicijnen
Anakinra

Behandeling met anakinra
In overleg met uw reumatoloog wordt u binnenkort voor uw reumatische klachten behandeld met het
medicijn anakinra. In deze folder vindt u uitleg over deze behandeling.

Deze folder vervangt niet de gebruiksaanwijzing bij het geneesmiddel.

Hoe werkt anakinra?
Anakinra blokkeert de boodschapperstof (interleukine 1) tussen ontstekingscellen die een rol spelen bij
onder andere reumatoïde artritis. Daardoor nemen de ontsteking en pijn in uw gewrichten af. Ook lopen
uw gewrichten op de langere duur minder schade op. U geeft zichzelf thuis dagelijks een injectie. U krijgt
hier in het ziekenhuis uitleg over. Is zelf spuiten niet mogelijk? Dan komt een verpleegkundige bij u langs.

Wanneer merkt u iets van de behandeling?
Anakinra begint meestal na een aantal injecties te werken. Het maximale effect kunt u na zo’n 3
maanden verwachten.

Mogelijke bijwerkingen
U kunt door anakinra in meer of mindere mate last krijgen van bijwerkingen. Sommige ernstige
bijwerkingen moeten behandeld worden.


Lichte huidreactie: rond de plaats van de injectie kan de huid (wat) rood, dik en pijnlijk worden.
Ook kunt u last krijgen van jeuk. Deze klachten zijn in het begin van de behandeling meestal het
hevigst. Daarna worden ze minder en/of verdwijnen na 1 maand helemaal.



Hoofdpijn



Infecties: door de behandeling bent u gevoeliger voor infecties. Denk aan:

- verkoudheid
- griep
- voorhoofdsholteontsteking
- ontstoken kiezen of tanden
- koorts
- huidontstekingen
- steenpuisten
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Bij welke klachten waarschuwt u uw huisarts of reumatoloog?
Krijgt u een ernstige infectie, longontsteking, botontsteking of andere ernstige bijwerkingen? Neem dan
contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Controles
De eerste 6 maanden wordt uw bloed maandelijks onderzocht. Daarna om de 3 maanden. Ook heeft u
tijdens de behandeling regelmatig een controleafspraak met de reumatoloog en reumaconsulent op de
polikliniek reumatologie.
Operatie of behandeling bij de tandarts? Laat het weten!
Wordt u binnenkort geopereerd of behandeld bij de tandarts? Geef dit dan altijd aan uw reumatoloog
door. Geef ook aan uw tandarts en/of andere behandelend artsen door dat u wordt behandeld met
anakinra.

Bij een eventuele operatie of behandeling bij de tandarts moet u uiterlijk 2 weken voor de ingreep
stoppen met de injecties. Heeft u na de ingreep geen klachten die wijzen op een infectie? Dan mag u na
minimaal 2 weken weer met de injecties beginnen.

Zwangerschap en borstvoeding
U moet tijdens de behandeling met anakinra een zwangerschap voorkomen. Dit geldt voor vrouwen én
mannen. Gebruik daarom betrouwbare voorbehoedsmiddelen. Omdat het niet bekend is of anakinra in
de moedermelk terechtkomt, mag u ook geen borstvoeding geven. Heeft u een kinderwens? Of bent u
onverwacht zwanger geworden? Bespreek dit dan altijd met uw reumatoloog.

De griepprik en vaccinaties voor een verre reis
We raden u aan om bij gebruik van anakinra jaarlijks de griepprik te halen bij uw huisarts. Heeft u
plannen voor een verre reis waarvoor u vaccinaties nodig heeft? Bespreek dit dan minimaal een half jaar
van tevoren met uw reumatoloog. Vaccinaties met verzwakt levende vaccins - denk onder andere aan de
bof, mazelen, gele koorts - kunnen namelijk niet met anakinra worden gecombineerd.

Uw vragen
Met vragen over uw aandoening en de behandeling kunt u op werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur contact
opnemen met de polikliniek reumatologie:


locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 3250



locatie Den Helder, telefoon 0223 - 69 6902
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