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Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Instructie MTX injectie 
 

zelf toedienen injecties 
 

Inleiding 
 
In overleg met uw maag-darm-leverarts gaat u uzelf injecteren met methotrexaat 
(MTX). Deze informatie geeft uitleg over het zelfstandig toedienen van methotrexaat 
door middel van een subcutane injectie met de metoject.  
 
Het subcutaan toedienen via een injectie betekent dat de injectievloeistof onder de 
huid in de ruimte tussen de huid en de spieren wordt geïnjecteerd. Het is ook 
mogelijk dat iemand uit uw directe omgeving, bijvoorbeeld uw partner of familielid 
(mantelzorger), leert u te injecteren. 
 

Benodigde materialen 
 
Voor het toedienen van de injectie heeft u de volgende materialen nodig: 

 voorgevulde metoject-spuit 

 afvalcontainer 

 gaasje 

 latex handschoenen indien een ander dan uzelf de injectie toedient 
 
Tijdstip van toedienen 
Wij adviseren u een vaste dag en een vast tijdstip aan te houden. 
 
Injectieplaatsen 
De meest geschikte plaatsen voor een subcutane injectie zijn de benen en de buik: 

 boven en buitenkant van de bovenbenen, een handbreedte boven de knie 

 in de buik links en rechts 3 cm van de navel 
 
U kunt het beste afwisselend in het linker- of rechter bovenbeen injecteren of in de 
buik rondom de navel. De achterzijde van de bovenarm is ook nog een mogelijkheid 
als een ander u injecteert. 
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Figuur 1.injectieplaatsen  
 

Injecteer nooit in: 

 littekenweefsel of zwangerschapsstriemen 

 plaatsen die ontstoken of pijnlijk zijn 

 verlamde ledematen of ledematen met trombose of oedeem 

 plaatsen met een rode of blauwe verkleuring 

 in de buurt van grote bloedvaten 

 binnen een cirkel van drie centimeter rond de vorige injectieplaats 
 
Werkwijze 

 zorg voor een rustige omgeving om te gaan injecteren 

 leg de benodigdheden van te voren klaar 

 was uw handen, de mantelzorger dient de handschoenen aan te trekken 

 haal de injectiespuit uit de verpakking en controleer op het juiste medicijn, juiste 
dosering, houdbaarheidsdatum en of de oplossing helder is 

 de spuit mag niet ontlucht worden, mocht er eventueel wat lucht inzitten, dan kan 
dat geen kwaad 

 bepaal de plaats voor injectie 

 verwijder het rubberen dopje van de naald 

 indien er een druppel vloeistof aan de naald zit, deze afslaan in een gaasje 

 houd de spuit als een pen in uw hand 

 pak uw huid en druk de spuit er loodrecht in middels een snelle, korte beweging  

 laat de huid los en pak met uw andere hand de spuit vast 

 spuit de vloeistof rustig in met de hand die nu vrij is gekomen 

 tel tot 5 en verwijder vervolgens de spuit 

 doe de spuit in de afvalcontainer 

 druk zo nodig de insteekopening af met een gaasje 

 zet het rubberen dopje nooit terug op de naald 

 was uw handen, mantelzorger trekt handschoenen uit 
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Afval 
De afvalcontainer wordt u via de ziekenhuisapotheek verstrekt en kan daar 
ingeleverd worden zodra deze vol is. 
 
Het bewaren van de metoject injecties 

 de metoject spuiten moeten droog buiten invloed van licht bewaard worden, ze 
hoeven niet in de koelkast 

 controleer de houdbaarheidsdatum en de dosering 

 in geval van lekkage of schade aan de spuiten deze niet gebruiken en direct 
contact opnemen met de ziekenhuisapotheek 

 bewaar de metoject injecties buiten bereik van kinderen 
 
Wat te doen bij morsen of contact met ogen en huid 

 bij morsen van de injectievloeistof op meubilair en tapijt etc. de vloeistof opnemen 
met een tissue. Daarna kunt u het oppervlak reinigen met water. Draag hierbij 
handschoenen. Kleding waarop u gemorst hebt, dient u direct uit te wassen 

 indien de injectievloeistof in contact komt met de ogen, dan dient het oog zo’n tien 
minuten gespoeld te worden met water 

 indien de vloeistof op uw huid komt, spoel dan veelvuldig met koud water 

 neem zo nodig contact op de huisarts 
 
Prikaccident 
Het is mogelijk dat de mantelzorg zich prikt aan de naald tijdens het toedienen of 
opruimen van de metoject. Laat in dat geval het wondje goed uitbloeden, door vlak 
naast de wond te drukken. Dit om eventuele MTX te verwijderen. Spoel het wondje 
met lauw kraanwater uit. Neem vervolgens contact op met uw huisarts. 
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Vragen 
Heeft u na  het lezen van deze informatie nog vragen stel deze dan gerust aan uw 
behandelend arts, de IBD-verpleegkundige of neem contact op met: 
 
Afdeling Maag Darm Leverziekten 
Locatie Venlo 
routenummer 90, laag 3 
 (077) 320 58 40 
 

IBD-verpleegkundige 
routenummer 43 
 (077) 320 53 53 
 

Ziekenhuisapotheek 
routenummer 28 
 (077) 320 51 03 / 320 51 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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