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Methotrexaat (Ledertrexate, Emtrexate, MTX)     
  

Inleiding 

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 een aantal dingen 

over weet. Leest u daarom naast deze informatie ook de bijsluiter van de apotheek.  

 

Methotrexaat 

Methotrexaat is een geneesmiddel in de vorm van tabletten, maar kan ook via een injectie 

toegediend worden. Er zijn tabletten van 2,5 en 10 mg. Landelijk is met apothekers en 

reumatologen afgesproken dat er ter voorkoming van fouten in doseringen, alleen tabletten van 

2,5 mg worden voorgeschreven. 

 

Het effect van methotrexaat 

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er 

medicijnen die deze ziektes kunnen onderdrukken en rustiger maken, deze noemen we de 

reumabestrijdende medicijnen of wel ‘Disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs)’. Na 

enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. 

Methotrexaat is zo’n medicijn en is één  van de belangrijkste medicamenten in de reumatologie; 

het  wordt zelfs gezien als ‘de hoeksteen’ van de behandeling van reumatoide artritis.  

Het kan vier tot acht weken duren voordat u merkt dat dit medicijn begint te werken. Als u al 

pijnstillers of ontstekingsremmers gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken. Als methotrexaat een 

gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een 

gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u te veel last hebt van bijwerkingen, kan uw 

reumatoloog besluiten het gebruik van methotrexaat stop te zetten.  

Methotrexaat wordt behalve bij reumatische aandoeningen ook gebruikt bij andere ziektes, 

waaronder kwaadaardige aandoeningen, psoriasis en darmontstekingen.  

 

Het gebruik van methotrexaat samen met andere geneesmiddelen 

Over het algemeen kunt u methotrexaat in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. 

In tegenstelling tot wat vaak in de bijsluiter staat of tot wat u bij de apotheek wordt verteld, kunt u 

methotrexaat wel gebruiken samen met NSAID’s (ontstekingsremmers). De combinatie van 

deze medicijnen is bij reumatische aandoeningen, door de lage dosering, wel verantwoord. 

U kunt methotrexaat niet gebruiken samen met sommige antibiotica, onder andere co-trimoxazol 

en trimethoprim. Deze antibiotica worden meestal gebruikt bij een long- of blaasontsteking. 

Vertel uw huisarts en specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt. 

 

Wijze van innemen 

Tabletten 

U  gebruikt de methotrexaat-tabletten maar één dag per week, in één keer. Uw reumatoloog 

vertelt u hoeveel tabletten van 2,5 mg u per keer moet innemen. Let goed op: verzeker u ervan 

dat u de juiste dosering in mg en dus de juiste hoeveelheid tabletten gebruikt. Heeft uw arts bijv. 

20 mg methotrexaat voorgeschreven, dan neemt u 8 tabletten van 2,5 mg.  
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De tabletten worden over het algemeen het best verdragen als ze na de maaltijd of voor het 

slapen worden ingenomen. U kunt de tabletten doorslikken met voedsel of water. Het is 

belangrijk dat u ze niet breekt of kauwt, maar in z’n geheel doorslikt.  

Als u in de loop van de dag dat u gewoonlijk methotrexaat slikt, ontdekt dat u de tabletten 

vergeten hebt in te nemen, neem ze dan nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag in. 

Ontdekt u het pas later in de week, sla dan uw tabletten voor die week over. Op de gebruikelijke 

‘slikdag’ van de daaropvolgende week neemt u weer de normale hoeveelheid tabletten in.  

Stop niet zomaar met het gebruik van methotrexaat, maar overleg eerst met uw arts. 

 

Injecties 

De voorgevulde injectiespuiten of injectiepennen worden door uw apotheek geleverd. De 

dosering (en dus de hoeveelheid te injecteren vloeistof) wordt bepaald door uw reumatoloog. 

De methotrexaat-injectie kan in de spier (intramusculair), maar ook onder de huid (subcutaan) 

toegediend worden. Het subcutaan injecteren kunt u leren van de verpleegkundig 

reumaconsulente. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact 

op met de polikliniek Reumatologie. 

U dient de methotrexaat-injectie één keer per week, altijd op dezelfde dag van de week, te 

spuiten. Als u in de loop van de dag dat u gewoonlijk methotrexaat spuit, ontdekt dat u de 

injectie vergeten bent, spuit dan alsnog op dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag. Ontdekt u 

het pas later in de week, sla dan de injectie voor die week over en spuit weer op  de 

gebruikelijke ‘prikdag’ van de daaropvolgende week. 

Stop niet zomaar met het gebruik van de methotrexaat-injecties, maar overleg eerst met uw arts. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

Methotrexaat kan bijwerkingen geven. In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen 

van methotrexaat vermeld die ooit zijn voorgekomen.  

Om de kans op bijwerkingen te verminderen, schrijft uw reumatoloog foliumzuur (een vitamine) 

voor. U dient de foliumzuur één keer per week te gebruiken op de dag nadat u methotrexaat 

ingenomen of gespoten heeft. Soms schrijft de arts twee keer per week foliumzuur voor. 

 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

 Maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree; 

 Huiduitslag, haaruitval, hoofdpijn of duizeligheid; 

 Ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke plekjes. 

 

In sommige gevallen: 

 Iets grotere vatbaarheid voor infecties zoals griep, bronchitis, long- of blaasontsteking; 

 Stoornissen in de werking van de lever. Hier merkt u niets van. Wel kan dit aangetoond 

worden bij bloedonderzoek; 

 Kortademigheid of veel hoesten (dit kan wijzen op een longafwijking ten gevolge van de 

methotrexaat); 

 Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken 

krijgen (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak). 
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Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: 

 Ontstekingen van het mondslijmvlies; 

 Kortademigheid of veel hoesten met koorts; 

 Erge keelpijn in combinatie met koorts; 

 Herhaaldelijk een bloedneus; 

 Snel blauwe plekken krijgen. 

 

Controles 

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever, nieren en in de aanmaak van het bloed in 

een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig (vooral ook in het begin) uw 

bloed laten onderzoeken. Als de uitslagen niet  in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Indien u 

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

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

 

Het effect van methotrexaat op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Voor zover tot op heden bekend is, heeft methotrexaat waarschijnlijk geen ongunstige invloed 

op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. 

 

Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt of al 

zwanger bent. Methotrexaat kan namelijk afwijkingen bij het ongeboren kind veroorzaken en de 

kans op een miskraam vergroten. Daarom mag u tijdens een zwangerschap geen methotrexaat 

gebruiken.  

Vrouwen moeten drie maanden voor een eventuele zwangerschap stoppen met het gebruik van 

methotrexaat. Bij een kinderwens dienen mannen die methotrexaat gebruiken drie maanden 

vóór de beoogde zwangerschap van hun vrouw, met dit medicijn te stoppen. Het is dus 

belangrijk om tijdens deze periode en tijdens het gebruik van methotrexaat een betrouwbaar 

anticonceptiemiddel te gebruiken. 

U mag methotrexaat niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is namelijk nog niet bekend of 

methotrexaat risico’s voor het kind heeft. 

 

Vaccinaties 

Tijdens de behandeling met methotrexaat mag u geen vaccinaties krijgen met verzwakt levende 

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

koorts, het orale poliovaccin, het orale tyfusvaccin en BCG. Voordat u op reis wilt gaan 

adviseren wij u altijd eerst contact op te nemen met een vaccinatie polikliniek bij de GGD voor 

algemeen advies. 

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

uw huisarts. 
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Aanvullende informatie 

 Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van methotrexaat is de 

kans groter dat u stoornissen in de werking van de lever krijgt. Neem daarom niet meer dan 

één alcoholconsumptie per dag; 

 Vermijd overmatig gebruik van cafeïnebevattende dranken (koffie, cafeïnebevattende 

frisdrank, zwarte thee); 

 Gebruik geen grapefruitsap; 

 Rond operaties kan de methotrexaat gewoon worden ingenomen; 

 Bewaar geneesmiddelen altijd zodanig, dat kinderen er niet bij kunnen; 

 Als u moet stoppen met methotrexaat en tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de 

apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.  

 

Meer informatie 

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de volgende websites: 

www.farmacotherpeutischkompas.nl en www.apotheek.nl.  

 

Tot slot 

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

polikliniek Reumatologie. De polikliniek Reumatologie is te bereiken van maandag tot en met 

vrijdag 08.00 - 16.30 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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