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Leflunomide (Arava®) 
Uw reumatoloog heeft u leflunomide voorgeschreven 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. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek. Heeft u 
na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij de apotheek, uw reumatoloog of de 
reumaconsulent terecht. 

 
Het effect van leflunomide 
Medicijnen genezen de reumatische aandoeningen niet. Wel zijn er medicijnen die de 
ontstekingen in de gewrichten kunnen onderdrukken. Deze middelen noemen wij 
reumaremmers. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de 
gewrichten afnemen. Evenals vermoeidheidsklachten. Bovendien kunnen reumaremmers het 
ontstaan van gewrichtsschade voorkomen of sterk afremmen. Leflunomide is zo’n medicijn. 
Leflunomide wordt bij diverse vormen van reuma gebruikt, zoals reumatoïde artritis en artritis 
psoriatica. Het kan één tot twee maanden duren voordat u merkt dat het begint te werken. Als 
u al pijnstillers gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken. Indien leflunomide een gunstig effect 
heeft, kunt u het middel jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een 
gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u te veel last hebt van bijwerkingen, kan de 
reumatoloog besluiten het gebruik van leflunomide stop te zetten. 
 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 
Over het algemeen kunt u leflunomide in combinatie met bijna alle geneesmiddelen innemen. 
Er zijn echter enkele middelen, zoals  bloedverdunners (warfarine, acenocoumarol en 
fenprocoumon), cholesterolverlagers (rosuvastatine hoger dan 10mg), vaccins, theofylline en 
pioglitazon, die alleen na overleg met uw arts in combinatie met leflunomide gebruikt kunnen 
worden. Vertel uw huisarts, uw apotheker, uw tandarts en specialist daarom altijd welke 
geneesmiddelen u gebruikt. 
 

Wijze van innemen 
Leflunomide is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 10, 20 en 100 mg. Uw 
reumatoloog vertelt u hoeveel tabletten u per dag moet gebruiken. Houdt u altijd aan de 
voorgeschreven dosis. Neem eenmaal per dag op hetzelfde tijdstip de medicijnen in. U kunt de 
tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel of water maar het mag ook op 
andere momenten van de dag. U kunt de tabletten het beste heel doorslikken. Indien dit niet 
mogelijk is, mag de tablet wel gebroken worden, maar zal de smaak slechter zijn.Voor het beste 
effect van de behandeling is therapietrouw, dus het trouw volgen van de behandeling zoals de 
arts die heeft voorgeschreven, van groot belang. Indien u de leflunomide bent vergeten in te 
nemen neem deze dan op een later tijdstip nog dezelfde dag in. Neem nooit een dubbele dosis 
in. 
 

Mogelijke bijwerkingen 
In de bijsluiter staan alle bijwerkingen van leflunomide vermeld die ooit zijn voorgekomen. 
 
De volgende bijwerkingen komen in zeldzame gevallen voor 

 Verandering van ontlastingspatroon 
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 Pijnlijke blaren of aften in de mond 

 Verhoging van de bloeddruk 

 In sommige gevallen kan leflunomide aanleiding geven tot: verhoogde kans op infecties 
(zeer zeldzaam: verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen of bloedplaatjes) 

 Huiduitslag 

 Peesontsteking 
 

In zeer zeldzame gevallen 

 Ontsteking van de lever of alvleesklier 
 

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij 

 Hoge koorts, ernstige (jeukende) huiduitslag en kortademigheid 
 
Als u te veel last hebt van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van leflunomide. 
Noteer dan wel op welke dag u gestopt bent en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw 
reumatoloog. 

 
Controles 
Om eventuele bijwerkingen op de bloeddruk of irritatie van de lever of remming van het 
beenmerg in een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloeddruk 
meten en uw bloed en urine laten onderzoeken. Dit gebeurt de eerste periode 1 à 2 keer per 
maand. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. De uitslag van de onderzoeken is na 
enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de 
uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend 
is. Houdt u aan de afspraken voor bloed- en urinecontrole. 
 

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding  
Voor zover tot op heden bekend is, heeft leflunomoide een ongunstige invloed op de 
vruchtbaarheid van met name mannen. Ook voor vrouwen heeft het invloed op de ongeboren 
vrucht. Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap 
overweegt of al zwanger bent. Leflunomide kan de kans op aangeboren afwijkingen van het 
ongeboren kind vergroten. Daarom mag dit middel niet gebruikt worden tijdens de 
zwangerschap.  
 
Vrouwen moeten twee jaar voor een eventuele zwangerschap stoppen met het gebruik van 
leflunomide. Deze periode is te verkorten tot drie maanden door het gebruik van andere 
medicijnen die de uitscheiding van leflunomide sterk verhogen. Het is dus belangrijk om tijdens 
deze periode en tijdens het gebruik van leflunomide een betrouwbaar anticonceptiemiddel te 
gebruiken. U mag geen leflunomide gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt 
namelijk in de moedermelk uitgescheiden. Overleg de situatie met uw reumatoloog. 
 
Mannen met een kinderwens moeten een zelfde procedure volgen, omdat leflunomide het 
sperma aantast en meer kans geeft op aangeboren afwijkingen bij de baby. 

 
Vaccinaties 
Wanneer u van plan bent op reis te gaan, ga dan na of er vaccinaties noodzakelijk zijn. 
Vaccinaties met een levend of verzwakt virus mogen niet gegeven worden indien u leflunomide 
gebruikt. Bespreek uw vakantieplannen met uw reumatoloog voordat u begint met leflunomide. 
Wanneer u van plan bent op reis te gaan, ga dan na of er vaccinaties noodzakelijk zijn bij de GGD 
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in uw woonplaats. Het jaarlijks griepvaccin kan gewoon toegediend worden. 
 

Aanvullende informatie 
 Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van leflunomide is 

de kans groter dat er leverirritatie optreedt. Neem daarom niet meer dan één 
alcoholconsumptie per dag. 

 Leflunomide kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid. Deze bijwerking treedt 
met name de eerste dagen op. Heeft u hier last van, dan kunt u beter geen auto rijden. 

 Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen. 

 Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd. 

 Neem als u op reis gaat altijd uw actuele medicatie overzicht mee. Het medicatie 
overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. 
 

Over Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie 
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische reumatologie en behoort in Nederland 
tot de absolute top. Reade reumatologie heeft één hoofdvestiging en een groot aantal 
nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Door dit netwerk is de 
organisatie in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert 
daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de reumatologie, en speelt een 
onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. 
Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best 
haalbare kwaliteit van leven te bereiken. Reade is ontstaan uit de fusie tussen 
Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemen Instituut (JBI), en werkt intensief 
samen met VUmc en AMC. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. 
 

Vragen 
Als u nog vragen heeft of als u twijfelt, neem dan gerust contact op met uw reumatoloog, de 
reumaverpleegkundige of de apotheek. Hieronder staan de desbetreffende telefoonnummers 
vermeld: 

Afspraak maken 
Voor het maken van een telefonische afspraak met de reumatoloog of een doorverwijzing naar 
de reumaverpleegkundige kunt u bellen naar de afdeling Klantenservice.  
T 020 - 242 10 00 (keuze 1) 

Spoedgeval tijdens kantooruren 
Tijdens kantooruren (08.30 - 17.00 uur) kunt u wanneer u een medisch spoedgevoel hebt en u 
dezelfde dag (telefonisch) contact wilt hebben met uw arts of zijn/haar vervanger bellen naar 
onderstaand telefoonnummer. 
T 020 - 242 15 00  
 
Spoedgeval buiten kantooruren 
Voor spoedgevallen buiten kantooruren (spoed eisende klachten) kunt u bellen naar de 
dienstdoende reumatoloog van VUmc. 
T 020 - 444 44 44 
 
Apotheek Reade 
Maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur en op donderdag tot 19:00 uur. 

http://www.reade.nl/
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T 020 – 242 19 50 
E apotheek@reade.nl 
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