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Reumatologie 
 

Sarilumab 
 

Informatie bij het gebruik van sarilumab 
 

Inleiding  
 
U heeft met uw reumatoloog afgesproken dat u Sarilumab gaat gebruiken voor de 
behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen 
gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze informatie is 
een aanvulling op de bijsluiter van het medicijn. Deze informatie vervangt niet de 
bijsluiter. Lees dus ook de bijsluiter van het medicijn.  
 

Sarilumab 
 
De werking van Sarilumab 
Sarilumab behoort tot de zogenaamde biologische antireumatica (biologicals) en 
wordt gebruikt voor de behandeling van Reumatoïde artritis. Hoewel de precieze 
oorzaak van de ziekte van Reumatoïde artritis niet bekend is, wordt bij deze 
patiënten een verhoogde hoeveelheid van een aantal ontstekingseiwitten (cytokines) 
gevonden. Deze eiwitten spelen een rol bij het ontstaan en onderhouden van de 
ontstekingen.  
U krijgt Sarilumab om de klachten en verschijnselen van deze ziekte te verminderen 
en uw lichamelijk functioneren te verbeteren.  
 
Het gebruik van Sarilumab 
Sarilumab wordt toegediend via onderhuidse injecties. De aanbevolen dosis is 200 
mg via een onderhuidse injectie. De injecties worden toegediend door patiënten zelf 
of door hun partner. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe u uzelf 
kunt spuiten. Misschien een eng idee, maar in de praktijk blijkt dat zelf spuiten heel 
goed is te leren.  
U moet Sarilumab altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C).  
U krijgt elke 2 weken 1 injectie volgens voorschrift arts.  
 
Gebruik samen met andere geneesmiddelen  
U kunt Sarilumab in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel uw 
huisarts, specialist, tandarts en apotheker altijd welke geneesmiddelen u gebruikt. 
 

Mogelijke bijwerkingen  
 
In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van Sarilumab vermeld die 
ooit zijn voorgekomen.  

 

 



 2 

 
De meeste voorkomende bijwerkingen  

 Infecties van de bovenste luchtwegen, met klachten als keelpijn en een verstopte 
neus  

 Tekort aan witte bloedcellen en bloedplaatjes (neutropenie, trombocytopenie) 

 •Urineweginfectie  

 •Verhoogde leverfuncties 

 •Jeuk of huiduitslag op de injectieplaats 
 
Minder voorkomende bijwerkingen  

 Longontsteking  

 Herpes zoster 
 
Als u ernstige bijwerkingen krijgt moet u stoppen met de Sarilumab. 
  

Contact polikliniek Reumatologie 
 
Neem contact op met de polikliniek Reumatologie als u last heeft van:  

 Erge keelpijn met of zonder koorts.  

 Koorts  

 Koude rillingen  

 Verschijnselen van een infectie, zoals ziek zijn, koorts, (toename van) hoesten met 
opgeven van slijm, pijn bij plassen, aanhoudende diarree.  

 
Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding  
Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van Sarilumab tijdens 
de zwangerschap of borstvoeding, wordt geadviseerd dit medicijn niet te gebruiken 
bij een actuele zwangerschapswens, zwangerschap of tijdens het geven van 
borstvoeding. Overleg met uw reumatoloog als u overweegt om zwanger te worden.  
 

Aanvullende informatie  
 
Vaccinaties  
Als u Sarilumab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit 
zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, 
tyfus of t 
 
Griepvaccinatie 
Het advies is om wel jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Polikliniek Reumatologie 
 

Locatie Venlo 
  

routenummer 53 
 

 (077) 320 59 32
  

Locatie Venray routenummer 6 
 

 (0478) 52 22 86 
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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 
 
 

© VieCuri Patiëntencommunicatie 
30 maart 2020 bestelnummer sarilumab 

 

http://www.viecuri.nl/
http://www.mijnviecuri.nl/

