
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

Leflunomide (Arava®) 
 

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

leflunomide (Arava®). Het doel van een behandeling met leflunomide is het ontstekingsproces 

tot rust te brengen. 

 

Werking en toepassing 

Leflunomide is een zogenaamde DMARD (disease modifying anti rheumatic drug) oftewel een 

reumabestrijdend medicijn. Leflunomide wordt voorgeschreven aan patiënten met een 

reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en artritis psoriatica.  

Leflunomide heeft een ontstekingsremmend effect. Het kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling 

in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen. 

De werking van leflunomide begint u te merken nadat u het middel gedurende zes tot acht 

weken heeft gebruikt. De werking is echter pas na vier tot zes maanden optimaal. 

De behandeling met leflunomide wordt soms gecombineerd met andere medicatie. 

Wanneer blijkt dat u goed op leflunomide reageert, kan het vele jaren worden gebruikt.  

 

Het gebruik van leflunomide 

Leflunomide is een geneesmiddel in de vorm van een tablet van 10, 20 of 100 mg. Bij start van 

de behandeling met leflunomide wordt soms een kort oplaadschema voorgeschreven, daarna is 

de gebruikelijke dosering 10 of 20 mg per dag.  

U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen. 

U kunt leflunomide op elk moment van de dag innemen. Elke dag op ongeveer hetzelfde 

moment innemen voorkomt dat u een dosering vergeet. 

Als u het middel tijdens of net na een maaltijd neemt, heeft u minder kans op misselijkheid. 

 

Bijwerkingen 

In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen. De 

meeste bijwerkingen komen zelden voor. 

Mogelijke bijwerkingen van leflunomide zijn: 

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

 Hoge bloeddruk; 

 Hoofdpijn en soms duizeligheid; 

 Haarverlies; 

 Huidafwijkingen; 

 Aften of zweertjes van het mondslijmvlies; 

 Afwijkingen in het bloedbeeld, de nierfunctie en leverfuncties. 

 



Mocht u last hebben van een bijwerking of heeft u andere lichamelijke klachten waarvan u zich 

afvraagt of ze met het gebruik van leflunomide te maken hebben, neem dan contact op met uw 

reumatoloog. 

Neem altijd contact op bij koorts, geelzucht of bij het spontaan optreden van blauwe plekken. 

 

Controle 

Tijdens de behandeling met leflunomide zal uw bloed regelmatig worden afgenomen voor 

controle. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties 

en nierfunctie beoordeeld. 

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 leflunomide. 

Vanwege het mogelijke effect van leflunomide op de bloeddruk, zal de reumatoloog met u 

bespreken hoe vaak en door wie (bijv. door de huisarts) uw bloeddruk gemeten dient te worden.  

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Leflunomide heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid van zowel mannen als 

vrouwen. 

Mannen en vrouwen moeten ruim vóór een beoogde zwangerschap stoppen met het gebruik 

van leflunomide en een zogenaamde ‘uitwaskuur’ met cholestyramine toepassen. 

Leflunomide mag niet gebruikt worden tijdens zwangerschap 

Leflunomide gaat over in de borstvoeding, tijdens de behandeling mag geen borstvoeding 

worden gegeven. 

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

reumatoloog. 

 

Vaccinaties 

Tijdens de behandeling met leflunomide mag u geen vaccinatie krijgen met verzwakt levend 

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

koorts, en het orale poliovaccin, het orale tyfusvaccin of de BCG. Voordat u op reis gaat 

adviseren we u om 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. 

 

Gebruik van leflunomide samen met andere medicijnen 

Vertel uw huisarts, tandarts en specialist altijd welke medicijnen u gebruikt, denk hierbij ook aan 

uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie. 

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.  

Enkele geneesmiddelen kunnen, indien u leflunomide gebruikt, beter vermeden worden.  

 

Alcohol 

Overleg met uw reumatoloog over het gebruik van alcohol. In principe is het gebruik van alcohol 

af te raden, omdat het de kans op een leveraandoening vergroot. 
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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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