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Spuitinstructie 
 

Spuitinstructie voor het zelf toedienen van 
reumamedicijnen d.m.v. een voorgevulde spuit. 
 

Inleiding  
U heeft met uw reumatoloog/physician assistant afgesproken dat u reumamedicijnen 
middels een spuit gaat gebruiken voor de behandeling van uw reumatische aandoening. 
De spuit kunt u zelf toedienen. In deze folder wordt beschreven u dit in zijn werk gaat.  
 

Spuiten 
Subcutaan toedienen van reumamedicijnen 
Binnen de reumatologie zijn er verschillende medicijnen in spuitvorm te verkrijgen. Al 
deze spuiten worden met een klein, dun naaldje net onder de huid gespoten, dit wordt 
ook wel subcutaan genoemd. Er zijn heel veel verschillende spuiten verkrijgbaar. In deze 
folder staat algemene informatie over het zelf toedienen van spuiten. Specifieke 
informatie over de door u gebruikte spuit vindt u terug in de bijsluiter in het doosje van 
uw medicijn.   
 

1. Benodigde materialen 
Voor het toedienen van de spuit heeft u de volgende materialen nodig: 

 De voorgevulde spuit. Indien u de spuit (biological) in de koelkast moet bewaren neem 
deze dan tijdig uit de koelkast (ca 30 minuten)  

 De naaldencontainer 

 Gaasje of pleister eventueel 

 Latex handschoenen indien een ander dan uzelf de injectie toedient. 
 

2. Tijdstip van toedienen 
Wij adviseren u een vaste dag en een vast tijdstip aan te houden. 
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3. Injectieplaatsen 
Wanneer u zelf injecteert kunt u dit in het bovenbeen of de buik doen. Blijf 5cm rondom 
de navel vandaan, blijf 5cm onder de lies en 5cm boven de knie. Het beste kunt u 
afwisselend in het linker- en het rechterbovenbeen injecteren of afwisselend links en 
rechts in de buik. 
Indien iemand anders de injectie bij u zet mag dit ook in de bovenarm.  
Spuit niet in littekens, blauwe plekken, wondjes of zichtbare bloedvaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. De werkwijze  

 Leg alle benodigdheden van te voren klaar.  

 Was uw handen.  

 Haal de injectiespuit uit de verpakking.  

 De spuit mag niet ontlucht worden. Mocht er eventueel een luchtbel inzitten, dan kan 
dat geen kwaad. De luchtbel blijft achter in de naald en zorgt ervoor dat u de 
volledige vloeistof kunt spuiten. 

 Bepaal de plek voor injectie (zie stap 3). 

 Verwijder het rubberen dopje van de naald. 

 Pak een huidplooi van 3 centimeter vast met een van uw handen en prik de naald 
loodrecht in de plooi (90 graden).  

 Spuit de vloeistof in. 

 Tel tot 5 en verwijder vervolgens de spuit. Druk zo nodig de insteekopening af met 
een gaasje.  

 Zet het rubberen dopje nooit terug op de naald.  

 Doe de spuit in de naaldencontainer.  

 Was uw handen.  

5. Afval  
De naaldencontainer wordt u via de apotheek verstrekt en kan daar ingeleverd worden 
zodra deze vol is.  
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6. Het bewaren van de injecties  
 De spuiten moeten droog buiten invloed van licht bewaard worden. Biologicals dienen 

in de koelkast bewaard te worden. 

 Controleer de houdbaarheidsdatum en de dosering.  

 In geval van lekkage of schade aan de spuiten deze niet gebruiken en contact 
opnemen met de apotheek die het medicijn heeft verstrekt.  

 Bewaar de spuiten buiten bereik van kinderen.  

7. Wat te doen bij morsen of contact met ogen en huid  
 Bij morsen van de injectievloeistof op meubilair, 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 + 10 
minuten gespoeld te worden met water.  

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

8. Aandachtspunten 
 Spuit zoals het medicijn is voorgeschreven op een vaste dag  

 Wissel van injectie plaats, links-rechts, been-buik. 

 Volle naalden containers kunt u wisselen bij de apotheek 

 
 

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 

 
 
 

Ziekenhuisapotheek 
 

Locatie Venlo  
 

 (077) 320 51 03 
of  (077) 320 51 84 

Locatie Venray 
 

 (0478) 52 24 30 
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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 
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