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Rituximab 
Uw reumatoloog heeft rituximab 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 rituximab. 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw apotheek, 
reumatoloog of reumaverpleegkundige terecht. 

Het effect van rituximab 
Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er 
medicijnen die de ontstekingen in de gewrichten kunnen onderdrukken. Deze middelen noemen 
we reumaremmers. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, vermoeidheid, stijfheid en 
zwelling van de gewrichten afnemen De meeste patiënten reageren goed op een behandeling 
met (een combinatie van) reumaremmers, de zogenaamde DMARD’s, zoals methotrexaat, 
leflunomide, sulfasalazine en hydroxychloroquine. Wanneer dit onvoldoende werkt, wordt er 
gekozen voor een ‘biological’ (van biologische oorsprong) rituximab is zo’n medicijn.    
 
Rituximab is een middel dat er voor zorgt dat een bepaalde soort afweercellen (B lymfocyten) 
minder in uw bloed aanwezig is. Bij reumatoïde artritis zorgen deze afweercellen er voor dat er 
veel ontsteking in uw gewrichten aanwezig zijn. Door alleen deze afweercellen af te remmen, 
kan de ontsteking verdwijnen, zonder dat uw andere afweercellen verdwijnen. 
 
Als u pijnstillers gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken. Als rituximab een gunstig effect heeft, 
kunt u het in principe gedurende langere tijd blijven gebruiken. Als er na 6 maanden geen 
duidelijke verbetering is opgetreden en/of u teveel last heeft van bijwerkingen, zal de 
reumatoloog kunnen besluiten het gebruik van rituximab te staken. 
 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen  
Over het algemeen kunt u rituximab in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. 
Toch wordt geadviseerd om te overleggen met uw behandelend arts in hoeverre het gelijktijdig 
gebruik van andere geneesmiddelen is toegestaan. Vertel uw huisarts, uw apotheker, uw 
tandarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt, en houdt altijd een 
medicatieoverzicht bij u. 
 

Wijze van toediening 
Rituximab wordt via een infuus toegediend op de dagbehandeling van Reade, locatie Jan van 
Breemenstraat. Een informatiefolder over de dagbehandeling is beschikbaar. De behandeling zal 
tijdens het eerste infuus in totaal ongeveer  5 1/2  duren en wordt gevolgd door een 2de infuus 
14 dagen later. Indien het eerste infuus zonder problemen is verlopen zal de behandeling tijdens 
het tweede en de daarop volgende infusen totaal ongeveer 4 uur duren. Voorafgaand aan de 
infusen wordt medicatie (paracetamol, clematstine en solumedrol)  toegediend om een 
allergische reactie te voorkomen. 

Na deze twee infusen zal de reumatoloog bepalen wanneer u in aanmerking komt voor een 
volgend infuus, Er zit minimaal 6 maanden tussen. 
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Mogelijke bijwerkingen (inclusief wanneer een arts geraadpleegd dient te 

worden) 

Rituximab kan uw afweersysteem verzwakken. Hierdoor kunt u gevoeliger zijn voor infecties, 
een infectie kan sneller optreden en heftiger verlopen. Bij hoge koorts of tekenen van een 
infectie dient u contact op te nemen met uw arts en/of uw apotheker. De meest voorkomende 
infecties zijn (bovenste luchtweginfecties, urineweginfecties en herpes simplex (koortslip). 
 
Bij toediening via het infuus kan er een infuusreactie optreden. Meestal verlopen deze 
overgevoeligheidsreacties mild met symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, rillingen, 
benauwdheidsklachten, blozen, hoesten, bloeddruk daling/verhoging, jeuk en/of huiduitslag. 
Ernstige allergische reacties zijn zeer zeldzaam. 
 
Indien u tijdens het infuus klachten krijgt, verzoeken wij dit direct te melden bij de 
verpleegkundige. Op deze manier kunnen we zo optimaal mogelijk handelen. De medicatie die u 
vooraf krijgt, zorgt ervoor dat deze reacties zelden optreden. Mocht u na het infuus klachten 
krijgen, verzoeken wij tijdens kantoortijden contact op te nemen met Reade. 
Bij (spoedeisende) klachten buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende 
reumatoloog in het VUmc. Daarnaast is het advies uw reumatoloog te informeren, zodat hij/zij 
kan inventariseren in hoeverre dit met de behandeling met rituximab te maken kan hebben. 
  

Controles 
Alvorens u kunt starten met dit medicijn, wordt door uw reumatoloog bepaald hoe actief uw 
ziekte is. Tevens wordt er gekeken naar andere infecties zoals tuberculose. Voor aanvang zal er 
bloed worden afgenomen. Indien noodzakelijk zal een röntgenfoto van de longen worden 
gemaakt en een Mantoux (huidtest) worden gezet om actieve tuberculose uit te sluiten.  
 

Zwangerschap en borstvoeding 
Omdat er nog onvoldoende gegevens bekend zijn over gebruik van rituximab tijdens de 
zwangerschap of borstvoeding, wordt het geadviseerd deze medicijnen niet te gebruiken tijdens 
de zwangerschap of het geven van borstvoeding, gedurende 6 maanden na de behandeling. Het 
is daarom van belang uw reumatoloog tijdig te informeren als u een zwangerschap overweegt. 
Het wordt tevens geadviseerd om in overleg met uw behandelend reumatoloog 6 maanden 
voor een geplande zwangerschap rituximab te stoppen.  

 
Aanvullende informatie 

 Clemastine, een anti-allergisch middel, dat wordt gegeven voor het toedienen van 
rituximab om bijwerkingen te voorkomen, kan het reactievermogen verminderen. U 
moet dus extra voorzichtig zijn en het wordt afgeraden om tot 24 uur na toediening 
auto te rijden. 

 Bespreek uw reisplannen met uw reumatoloog voordat u begint met de behandeling van 
rituximab. Wanneer u van plan bent op reis te gaan, ga dan na of er vaccinaties 
noodzakelijk zijn (bij de GGD in uw woonplaats). 

 Vaccinaties met een levend of verzwakt virus mogen niet gegeven worden gedurende en 
tot tenminste drie maanden na het stoppen van rituximab behandeling. 

 Het jaarlijks griepvaccin kan wel toegediend worden, maar bij voorkeur 4 weken voor de 
start van de behandeling. 
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Breng een vervangend arts of een medisch specialist en de apotheek op de hoogte van 
eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u verkeerde 
medicijnen krijgt. 

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. 
T 020 – 242 19 50 
E apotheek@reade.nl 
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