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Ustekinumab (Stelara®) 
 
In deze patiënteninformatie leest u meer over de reeds met u besproken behandeling met het 
middel ustekinumab. Het doel van een behandeling met ustekinumab is het ziektebeeld tot rust 
te brengen en de klachten te verminderen. 
 
Werking van ustekinumab 
Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische 
ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-
rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen. 
Het doel van antireumatica is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, 
waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen 
de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. 
Ustekinumab behoort tot de groep antireumatica. Het is één van de zogenoemde biologicals: 
medicijnen die worden geproduceerd met biotechnologische methoden. Ze remmen vaak 
specifiek een eiwit of cellen in het ontstekingsproces.  
Ustekinumab is een antilichaam gericht tegen de eiwitten interleukine-12/23. Deze eiwitten 
spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en de instandhouding van artritis psoriatica. Door 
remming van de ontsteking kan ustekinumab ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw 
gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen. Ook de 
psoriasis (huidafwijkingen) kunnen rustiger worden. 
Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de 
behandeling met medicatie meestal langdurig. De werking van ustekinumab treedt op na 
ongeveer 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het 
medicijn helaas niet of onvoldoende. 
 
Wanneer wordt ustekinumab voorgeschreven? 
Ustekinumab kan gebruikt worden in combinatie met methotrexaat voor de behandeling van 
artritis psoriatica en psoriasis, wanneer de respons op eerdere niet-biologische DMARD’s 
inadequaat is gebleken. 
Voorafgaand aan de behandeling met ustekinumab dient onderzocht te worden of u in 
aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt onder 
andere in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte tuberculose en virale leverinfecties 
(hepatitis) in het verleden. 
 
Het gebruik van ustekinumab 
Ustekinumab gebruikt u via een onderhuidse (subcutane) injectie. U kunt u zelf thuis injecteren. 
De reumaconsulente en een verpleegkundige, die bij u thuis komt, legt u uit hoe u dit het beste 
kunt doen. Als u het vervelend vindt om u zelf een injectie te geven, vraag dan een familielid of 
andere bekende dit bij u te doen. Hij of zij krijgt dan ook instructie. 
De gebruikelijke dosering van ustekinumab via een onderhuidse injectie is 1 maal per 12 weken 
op een vaste dag 45 mg. De eerste twee injecties krijgt u met een tussenpozen van  
4 weken toegediend. 
Als de aandoening rustig is, zal uw arts samen met u bespreken om de dosering te verlagen en 
als het kan ustekinumab zelfs te stoppen. 
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Bewaren van ustekinumab? 
Ustekinumab bewaart u in de koelkast bij een temperatuur tussen de 2°C en 8°C. Haal de 
injectiespuit 30 minuten voor toediening uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten 
komen. 
 
Reizen 
Als u op reis gaat, neem dan ustekinumab gekoeld in een koeltasje mee in uw handbagage. 
Bewaar de ustekinumab op uw verblijfadres zoals thuis, dus in de koelkast bij een temperatuur 
van 2-8°C. 
Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te 
nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat u ustekinumab met bijbehorende injectiespuiten 
vanwege medische noodzaak gebruikt. Dit paspoort kunt u krijgen bij uw apotheek.  
 
Controle 
Tijdens de behandeling met ustekinumab 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 ustekinumab injecties. 
U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts als u de polikliniek bezoekt. 
 
Bijwerkingen 
Lees de bijsluiter altijd goed. Hierin staat een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die 
kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat u een bijwerking krijgt, 
maar dat hoeft niet. 
Hieronder leest u welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij ustekinumab gebruikers: 

• Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe 

plek ontstaan. Dit is vrijwel altijd mild en vermindert meestal in de loop van de 

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

contact op met de verpleegkundig reumaconsulente; 

• Patiënten die ustekinumab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem 

daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Stel de injectie één week 

(of indien nodig nog langer) uit bij koorts of andere tekenen van een infectie. Ook bij 

het gebruik van antibiotica voor een infectie, dient u de injectie met ustekinumab uit 

te stellen. U kunt pas weer herstarten nadat u hersteld bent en de antibioticakuur is 

afgerond. Bij twijfel neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie; 

• Tekenen van een lage bloeddruk, zoals duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd; 

• Allergische reacties: wanneer u overgevoelig bent voor ustekinumab kunt u een 

allergische reactie krijgen. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem 

dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts of de polikliniek reumatologie. 

 
Pas op 
De beschermdop van de voorgevulde spuit bevalt latexrubber, wat ernstige allergische reacties 
kan veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn voor latex. Vertel uw arts als u eerder een 
allergische reactie tegen latex of na een ustekinumab-injectie heeft gehad. 
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Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Er is weinig informatie over de effecten van ustekinumab tijdens zwangerschap. 
Ustekinumab mag u daarom niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of dit 
geneesmiddel in de moedermelk overgaat, daarom mag u geen borstvoeding geven als u 
ustekinumab gebruikt. Overleg daarom altijd met uw reumatoloog wanneer u een kinderwens 
heeft of zwanger bent. Uw arts zal dan samen met u indien nodig uw medicatie aanpassen. 
 
Vaccinaties 
Tijdens de behandeling met ustekinumab mag u geen vaccinaties krijgen met een 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 (tandheelkundige) ingrepen 
Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van ustekinumab een verhoogd risico op 
postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Overleg met uw arts of het nodig is 
ustekinumab tijdelijk te stoppen.  
Wij adviseren u om uw (tand)arts op de hoogte te brengen dat u ustekinumab gebruikt zodat 
deze zo nodig maatregelen kan nemen.  
 
Gebruik van ustekinumab 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. 
 
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 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. 
 
 


