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Adalimumab (Humira®) 

In deze folder vindt u informatie over de reeds met u besproken behandeling met het 
middel adalimumab. Het doel van een behandeling met adalimumab is het 
ontstekingsproces tot rust te brengen. 
Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Hebt u na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.

Werking van adalimumab 

Adalimumab is een antilichaam tegen het eiwit TNF. TNF speelt een belangrijke rol bij het op 
gang brengen en onderhouden van ontstekingen. Bij een aantal chronische darmontstekingen is 
er sprake van een teveel aan TNF. Adalimumab blokkeert TNF 
ontstekingsklachten in de darm afnemen.

Wanneer wordt adalimumab voorgeschreven? 

Adalimumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met de Ziekte van Crohn en colitis 
ulcerosa en bepaalde reumatische aandoeningen bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende 
effect hadden. 
Voorafgaand aan de behandeling met adalimumab 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 infectie in het verleden. 

Het gebruik van adalimumab 

Het gebruik van adalimumab gebeurt door middel van onderhuidse injecties. U leert om uzelf te 
injecteren (met een zogenaamde prikpen). Dat moet één keer per twee weken gebeuren. Soms 
wordt het middel wekelijks toegediend. 
Adalimumab werkt snel, soms al na 2 weken. Het duurt wel enkele weken voordat er voldoende 
resultaat is bereikt. 
Wanneer blijkt dat u goed op het middel reageert, kan worden geprobeerd de periodes tussen 
de injecties te verlengen. 

Controle 

Tijdens de behandeling met adalimumab 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 de adalimumab injecties. U kunt de uitslagen van het 
bloedonderzoek opvragen bij uw arts als u de polikliniek bezoekt. 
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Bijwerkingen van adalimumab 

De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een overzicht van de meest voorkomende 
bijwerkingen. 
Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek 
ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste 
injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de MDL-verpleegkundige. 
Patiënten die adalimumab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom altijd 
de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, 
bijvoorbeeld een pussend wondje, altijd contact op met uw arts of de MDL-verpleegkundige en 
wacht met het toedienen van de injectie! 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Over het gebruik van adalimumab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om 
de veiligheid te kunnen beoordelen. 
Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw arts of 
de MDL-verpleegkundige. 

Vaccinaties 

Tijdens de behandeling met Adalimumab mag u geen vaccinaties 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 wilt gaan 
adviseren we u om altijd eerst contact op te nemen met een vaccinatiepoli van de GGD voor 
algemeen advies. 
Wij adviseren u om u jaarlijks te laten vaccineren tegen griep door uw huisarts (influenza is geen 
levend vaccin). 

Operaties en andere ingrepen 

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van adalimumab een verhoogd risico op 
postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen 
geadviseerd adalimumab tijdelijk te stoppen als u geopereerd moet worden. Het algemeen 
advies is om twee weken tot 1,5 maand voor een geplande operatie (of andere ingreep) te 
stoppen met het gebruik van adalimumab en weer te starten als de wond genezen is. 
Gebruik van adalimumab 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. 
Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig. 
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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 folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw 
arts of MDL-verpleegkundige. 
De MDL verpleegkundige is bereikbaar op telefoonnummer (079) 346 2379.
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 

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

http://www.apotheek.nl/

