
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

Mycofenolaatmofetil (CellCept®) 
 

In deze patiënteninformatie leest u meer over de reeds met u besproken behandeling met 

mycofenolaatmofetil (MMF). Het doel van een behandeling met MMF is uw ziekte tot rust te 

brengen. 

 

Werking 

MMF onderdrukt het afweersysteem en remt ontstekingen. Het wordt vooral toegepast in de 

transplantatiegeneeskunde om afstotingsreacties tegen te gaan. Vanwege het effect op het 

afweersysteem wordt het in bepaalde situaties ook voorgeschreven aan patiënten met een 

reumatische ziekte, zoals systemische lupus erythematosus (SLE) of systemische sclerose. 

De duur van de behandeling kan variëren en hangt af van het resultaat en hoe het middel wordt 

verdragen. De dosering wordt in de loop van de behandeling aangepast.  

 

Het gebruik van MMF 

Een tablet of capsule bevat 250 of 500 mg mycofenolaatmofetil. Neem de tabletten/capsules in 

met een glas water. U dient de tabletten/capsules in het geheel door te slikken, dus niet 

fijnmaken of erop kauwen. 

Neem dit middel altijd rond dezelfde tijd in. Het is belangrijk dit middel consequent om de  
12 uur (dus twee keer daags) in te nemen, dit kan zowel met als zonder voedsel.  

De hoeveelheid werkzame stof die uit de darm in uw bloed terecht komt, is afhankelijk van 

voedselinname. Daarom is het, het beste als u het middel steeds op dezelfde manier, dus met of 

zonder voedsel, gebruikt. Als u last heeft van misselijkheid, dan kan het helpen het middel 

tijdens de maaltijd in te nemen. 

Overleg met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van MMF. 

 

Bijwerkingen 

Het gebruik van MMF kan leiden tot een aantal bijwerkingen. In de bijsluiter staan alle 

bijwerkingen die ooit gemeld zijn. Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren op aanwijzingen 

voor bijwerkingen. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met het gebruik van 

MMF. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw reumatoloog als u de 

polikliniek bezoekt. 

 

Soms voorkomende bijwerkingen 

 Maag- en darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, braken of diarree; 

 Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg. Dit kan zich 

uiten in bloedarmoede, infecties, het spontaan optreden van blauwe plekken of 

bloedneuzen; 

 Leverfunctiestoornissen. 



 

Zelden voorkomende bijwerkingen 

 Griepachtige verschijnselen; 

 Vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten); 

 Leverontsteking; 

 Psychische klachten; 

 Hoesten en benauwdheid; 

 Spierzwakte en gewrichtspijn; 

 Verhoging van de concentratie vetten (zoals cholesterol) in het bloed. 

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen 

 Verhoogde kans op huidtumoren; 

 Overgevoeligheid voor dit middel; dit merkt u aan huiduitslag, galbulten of jeuk. 

Raadpleeg dan direct uw arts. 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 MMF heeft geen invloed op de vruchtbaarheid; 

 MMF mag niet gebruikt worden tijdens zwangerschap of de periode van het geven van 

borstvoeding;  

 Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen effectieve anticonceptie te gebruiken voor, 

tijdens en tot zes weken na beëindiging van de behandeling; 

 Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw 

reumatoloog. 

Wat kunt u doen? 

Als u koorts of blauwe plekken heeft of als u andere lichamelijke veranderingen tijdens de 

behandeling opmerkt, waarvan u zich afvraagt of ze met het gebruik van MMF samenhangen, 

neem dan contact op met uw reumatoloog. 

Door regelmatig bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van lever- of 

beenmergbeschadiging worden opgespoord. Houdt u zich daarom goed aan de afspraken voor 

controle. 

Bescherm uw huid tegen de zon, ga niet overmatig zonnebaden. Gebruik bij blootstelling aan 

zonlicht altijd een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor. 

 

Gebruik van MMF samen met andere medicijnen 

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij 

ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.  

Bepaalde medicijnen kunnen namelijk bij gelijktijdig gebruik de werkzaamheid van MMF 

beïnvloeden en/of sommige bijwerkingen versterken.  

 

Alcohol 

Het gebruik van alcohol wordt ontraden, vanwege een negatief effect op de lever.  

Overleg hierover met uw reumatoloog. 
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Vaccinaties 

Tijdens de behandeling met MMF mag u geen vaccinatie krijgen met verzwakt levend vaccin. 

Het gaat om vaccinaties tegen bijvoorbeeld: bof, mazelen, rode hond (BMR) en gele koorts, het 

orale poliovaccin en het orale tyfusvaccin of de BCG.  Voordat u op reis wilt gaan adviseren we 

u om altijd eerst contact op te nemen met een vaccinatie poli van de GGD voor een algemeen 

advies. 

Wij adviseren u om u jaarlijks tegen griep (influenza is een dood vaccin) te laten vaccineren door 

uw huisarts.  

 

Medicijnspiegel 

In sommige gevallen laat de reumatoloog de concentratie van MMF in het bloed bepalen. Voor 

deze medicatiespiegelbepaling dient u gedurende de dag op verschillende tijdstippen geprikt te 

worden (bloedafname). 

 

Meer informatie  

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het College 

voor Zorgverzekeringen: www.fk.cvz.nl en op www.apotheek.nl 

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 

de polikliniek Reumatologie. De polikliniek Reumatologie is bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag van 08.00 - 16.30 uur via telefoonnummer (079) 346 28 94. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over 

uw behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer van de polikliniek 

Reumatologie of via info@llz.nl.  

 
Voor deze folder is gebruik gemaakt van een voorlichtingsfolder van het LUMC in Leiden. 
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