
   
Patiënteninformatie

Tocilizumab - infuus (RoActemra®)

In deze patiënteninformatie leest u meer over de reeds met u besproken behandeling met het 
middel tocilizumab. Het doel van een behandeling met tocilizumab is het ontstekingsproces tot 
rust te brengen.

Werking van tocilizumab
Tocilizumab behoort tot de nieuwere groep anti-reumamiddelen, de zogenaamde biological 
DMARD’s (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs). Het is een medicijn dat ontwikkeld is 
dankzij moderne technologie en kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere 
DMARD’s onvoldoende effect hebben of bijwerkingen veroorzaken.
Tocilizumab is een antilichaam gericht tegen de interleukine-6 (IL-6) receptor. Interleukine-6 is 
een eiwit dat geproduceerd wordt door bepaalde witte bloedcellen. Het speelt een belangrijke rol 
bij het op gang brengen en onderhouden van ontstekingen. 
Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan IL-6. Tocilizumab 
blokkeert IL-6 receptor, waardoor ontstekingsklachten afnemen. 
Tocilizumab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw 
gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt tocilizumab voorgeschreven?
Tocilizumab wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van 
onder andere actieve reumatoïde artritis en juveniele idiopatische artritis (JIA, jeugdreuma).

Het gebruik van tocilizumab
 Tocilizumab kan toegediend worden per onderhuidse injectie (zie de betreffende 

patiënteninformatie) of per infuus;
 Het toedienen van tocilizumab per infuus vindt plaats in het ziekenhuis;
 Het infuus duurt ongeveer één tot twee uur. De dosering is afhankelijk van het 

lichaamsgewicht. Tocilizumab wordt eenmaal per vier weken toegediend;
 Het effect van tocilizumab treedt gewoonlijk enkele weken na het starten van de 

behandeling op.

Controle 
Voorafgaand aan de behandeling met tocilizumab dient onderzocht te worden of u in 
aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt o.a. in dat 
u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC - en Hepatitis B/C infectie in het verleden.
Gedurende het infuus worden uw bloeddruk, hartfrequentie en temperatuur gecontroleerd.
Tijdens de behandeling met tocilizumab zal regelmatig bloed afgenomen worden voor controle 
van onder andere de aanmaak van de bloedlichaampjes, leverfunctie, nierfunctie en het 
cholesterol gehalte. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht.



U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts als u de polikliniek bezoekt.

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

 Bovenste luchtweginfecties zoals neusverkoudheid komen regelmatig voor;
 Verhoging van het cholesterolgehalte;
 Klachten van de huid op de plaats waar de injectie of het infuus wordt toegediend. Denk 

aan roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Dit is vrijwel altijd mild en vermindert 
meestal in de loop van de behandeling;

 Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die je zelf niet merkt maar je arts via 
bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en 
afwijkingen in het bloedbeeld;

 Bij het gebruik  van tocilizumab wordt de aanmaak van een eiwit, genaamd C-reactieve 
Proteïne (CRP) verminderd. Dit CRP wordt gebruikt door artsen als maat voor een 
ontstekingsactiviteit of infectie in het lichaam. Ook als er wel een ontsteking in het 
lichaam is, zal door het gebruik van tocilizumab dit CRP niet duidelijk stijgen. Daarom 
kunnen deze bloedbepalingen tijdens de behandeling met tocilizumab niet goed gebruikt 
worden als maat voor het beoordelen van de aanwezigheid van een ontsteking of 
infectie;

 Infecties: je kunt makkelijker een infectie krijgen en soms verlopen infecties ook heftiger. 
Dit komt doordat tocilizumab de werking van specifieke cellen of eiwitten in je 
afweersysteem remt. Hierdoor wordt ook jouw afweer tegen infecties geremd. Als je een 
gewone verkoudheid hebt zonder koorts, dan kun je tocilizumab gewoon door blijven 
gebruiken. Als je een infectie met koorts hebt, of je ziek voelt mag je meestal (tijdelijk) 
geen tocilizumab gebruiken. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in je 
lichaam. Neem dan altijd contact op met je reumatoloog, reumaverpleegkundige of de 
dagbehandeling. Het infuus zal dan uitgesteld moeten worden;

 Allergische reacties: wanneer je overgevoelig bent voor tocilizumab kun je een 
allergische reactie krijgen. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan 
zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar;

 Overgevoeligheidsreacties: tijdens het infuus is het mogelijk dat er een 
overgevoeligheidsreactie optreedt. Mogelijke bijwerkingen/reacties tijdens het inlopen 
van het infuus zijn: hoofdpijn, huiduitslag en bloeddrukverhoging. Tijdens het infuus zult u 
dan ook nauwlettend in de gaten gehouden worden door een arts of verpleegkundige. 
Mocht u last krijgen van een ongewenste reactie of bijwerking, dan kan de toediening 
van tocilizumab vertraagd of onderbroken worden. Indien nodig, wordt een anti-
allergiemiddel toegediend. 
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Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.
Er is weinig informatie over de effecten van tocilizumab tijdens zwangerschap.
Tocilizumab mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Een vruchtbare vrouw 
dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en tot ten minste 3 maanden 
na staken van de therapie.
Indien u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger
bent, adviseren wij u dit kenbaar maken aan uw reumatoloog.
Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. U mag daarom geen 
borstvoeding geven als u tocilizumab gebruikt.

Vaccinaties
Tijdens de behandeling met tocilizumab mag u geen vaccinatie krijgen met een verzwakt levend 
vaccin. Het gaat om vaccinaties tegen bijvoorbeeld: bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, 
het orale poliovaccin en het orale tyfusvaccin of de BCG. Voordat u op reis wilt gaan adviseren 
we u altijd eerst contact op te nemen met een vaccinatie poli van de GGD voor algemeen 
advies.
Wij adviseren u om u jaarlijks tegen griep (influenza is een dood vaccin) te laten vaccineren door 
uw huisarts. 

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen
Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van tocilizumab een verhoogd risico op 
postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen 
geadviseerd rondom een geplande (grote) operatieve ingreep, bijvoorbeeld een buikoperatie, te 
stoppen met tocilizumab voor een periode van circa 40 dagen. Overleg met uw reumatoloog als 
u geopereerd gaat worden.

Gebruik van tocilizumab samen met andere medicijnen
Licht uw arts in over uw behandeling met tocilizumab. Het gelijktijdig gebruik van verschillende 
medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd 
welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Meer informatie 
Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de volgende websites: 
www.farmacotherapeutischkompas.nl en www.apotheek.nl.

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
http://www.apotheek.nl/


Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 
uw reumatoloog of reumaconsulente op de polikliniek Reumatologie. De polikliniek 
Reumatologie is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.00 uur via 
telefoonnummer (079) 346 28 94. Ook via de BeterDichtbij App is de polikliniek goed bereikbaar. 
Informeer hiernaar bij de assistente of de reumaconsulente.

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. 
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