
 
Biologicals: wat moet u weten? 
 
INHOUD 

 
1.  Wat moet u weten voordat u met een biological begint? 
2.  Wat doet de arts van tevoren? 
3.  Wat kunt u zelf doen om een biological goed te laten werken? 
4. Wie kan u de biological voorschrijven? 
5.  Wat als u een infectie krijgt terwijl u een biological gebruikt? 

6.  Wat als u een allergische reactie krijgt terwijl u een biological gebruikt?  
7.  Wat als u hart- en vaatziekten hebt? 
8.  Wat als u zwanger wilt worden? 
9.  Hebt u een grotere kans op kanker als u een biological gebruikt?  
10.  Kunt u een biological gebruiken als u wordt geopereerd? 
11.  Kunt u vaccinaties krijgen als u een biological gebruikt? 
12.  Wat als u voor lange tijd in het buitenland bent?  
13.  Hoe gaat de nabehandeling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tekst is gemaakt door: 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR).  
 
Samen met: 

• Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). 

• Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen (NGMDL). 

• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). 

• Nederlandsche Internisten Vereniging (NIV). 

• Reumapatiëntenbond. 

• Afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten. 
 
Deze groep heeft gekeken naar wat er tot 1 januari 2010 over biologicals is geschreven in de 
literatuur. Die informatie hebben zij gebundeld in de richtlijn biologicals. U kunt de richtlijn biologicals 
downloaden op www.nvr.nl/richtlijnen. De informatie in dit document is gebaseerd op die richtlijn.  
 
 
De richtlijn ‘Verantwoord gebruik van biologicals’  werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten. 
De voorliggende patiëntenversie van de richtlijn ‘Verantwoord gebruik van biologicals’  met als titel 
‘Biologicals: wat moet u weten?’, werd gefinancierd door het tripartite overleg reuma, zijnde het 
samenwerkingsverband van Reumafonds, Reumapatiëntenbond en de Nederlandse Vereniging voor 
Reumatologie.



 
Biologicals: wat moet u weten? 
 
Biologicals zijn geneesmiddelen die stoffen uit uw immuunsysteem kunnen beïnvloeden. Bij gezonde 
mensen maakt het immuunsysteem zelf de goede hoeveelheid stoffen aan om zich te verdedigen 
tegen ziekten. Bij mensen met een chronische ontstekingsziekte is de balans tussen goede en slechte 
stoffen verstoord. Chronische ontstekingsziekten zijn bijvoorbeeld reuma, psoriasis of ziekte van 
Crohn. Biologicals kunnen de balans tussen goede en slechte stoffen herstellen.  
 
Inmiddels weten we veel over biologicals. In deze folder leest u hoe u een biological veilig kunt 
gebruiken. De informatie in deze folder is algemene informatie. Uw situatie kan anders zijn dan deze 
algemene informatie. Daarom kan uw arts u iets anders adviseren dan wat in deze folder staat.  
 
Wilt u iets bijzonders weten over uw ziekte of over uw situatie? Vraag het dan aan uw arts of aan uw 
gespecialiseerd verpleegkundige, bijvoorbeeld uw reumaverpleegkundige. 
 
 

 
1.  Wat moet u weten voordat u met een biological begint? 
 
Biologicals zijn een groep geneesmiddelen. U krijgt één soort biological uit deze groep. Welke soort u 
krijgt, hangt af van uw situatie. Uw arts overlegt van tevoren met u welke soort biological het meest 
geschikt is voor u. Ook vertelt de arts u over de behandeling, hoe u de biological moet gebruiken en 
wat u kunt doen als u last heeft van bijwerkingen. En de arts doet van tevoren een aantal 
onderzoeken bij u. Meer hierover leest u in hoofdstuk 2. 
 
Hoe worden biologicals gegeven? 
Biologicals worden op twee manieren gegeven: via een infuus of via een spuit. Welke manier voor u 
geldt, hangt af van de soort biological die u krijgt. In het overzicht hieronder staat welke soorten 
biologicals er zijn en op welke manier die worden gegeven. De groep TNFα-remmers richt zich vooral 
tegen Tumor Necrosis Factor α (TNFα). TNFα is een stof die in ons lichaam de ontstekingsreactie 
bevordert. De groep andere biologicals gebruiken weer andere mechanismen. 
 
 Officiële naam biological Merknaam biological Via infuus of spuit? 

Infliximab Remicade Infuus 

Etanercept Enbrel Spuit 

Adalimumab Humira Spuit 

Golimumab Simponi Spuit 

TNFα-remmers 

Certolizumabpegol Cimzia Spuit 

    

Abatacept Orencia Infuus 

Anakinra  Kineret Spuit 

Rituximab Mabthera Infuus 

Tocilizumab Roactemra Infuus 

Andere biologicals 

Ustekinumab Stelara Spuit 

 
Krijgt u de biological via een infuus? Dan krijgt u die altijd van een arts of verpleegkundige die hiervoor 
speciaal is opgeleid. Krijgt u de biological via een spuit? Dan spuit u die meestal zelf. 
 
In welke situatie krijgt u een biological? 
U krijgt een biological als andere medicijnen niet hebben geholpen tegen uw ziekte. De biological 
werkt meestal binnen drie tot zes maanden. Helpt de biological binnen drie tot zes maanden niet, of 
niet genoeg? Dan moet u er waarschijnlijk weer mee stoppen. 
 
In welke situatie krijgt u geen biological? 
Hebt u een infectie voordat u een biological gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of aan uw 
gespecialiseerd verpleegkundige. U kunt dan misschien geen biological gebruiken. 
Hebt u ernstige hartproblemen, tuberculose of hepatitis B? Dan kunt u geen biological uit de groep 
TNFα-remmers gebruiken. Overleg hierover altijd met uw arts. 



 
Bent u zwanger? 
Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan altijd met uw arts. Waarschijnlijk kunt u dan 
beter geen biological gebruiken. We weten nog niet precies wat het effect is van biologicals op een 
ongeboren kind. In hoofdstuk 8 leest u meer over zwanger worden terwijl u een biological gebruikt. 
 
 
 

2.  Wat doet de arts van tevoren? 
 
Van tevoren bespreekt de arts of de gespecialiseerd verpleegkundige met u hoe de behandeling gaat 
en hoe u de biological moet gebruiken. Met die informatie kunt u zelf beslissen of u het eens bent met 
de behandeling en of u de biological wilt gaan gebruiken. U moet de arts uw toestemming geven voor 
de behandeling. 
 
Wat doet de arts? 
Als uw arts denkt dat u een biological moet krijgen, dan overlegt hij dat eerst met u. Ook doet hij eerst 
een paar onderzoeken bij u. De arts vertelt u zo goed en duidelijk mogelijk wat er gaat gebeuren. Hij 
vertelt u wat het doel is van de behandeling en wat de risico’s zijn. Hij vertelt waar u op moet letten 
tijdens en na de behandeling. Hij vertelt u hoe u de kans op infecties zo klein mogelijk kunt maken. En 
wat u moet doen als u toch een infectie krijgt. Ook vertelt hij bij wie u terecht kunt voor vragen of 
opmerkingen. Als blijkt dat een biological niet geschikt is voor u, bespreekt hij met u of er andere 
behandelingen voor u zijn. Dat kan het geval zijn als u zwanger bent, ernstige hartproblemen hebt, 
tuberculose hebt, of hepatitis B. 
 
Betaalt uw zorgverzekeraar voor de behandeling? 
Hebben de arts en u besloten dat u een biological gaat gebruiken? Zorg dan dat u weet of uw 
zorgverzekeraar betaalt voor uw behandeling. Het kan namelijk zijn dat uw zorgverzekeraar dat niet 
doet. Controleer dit van tevoren. Uw arts kan u hierbij helpen. 
 
 
 

3.  Wat kunt u zelf doen om een biological goed te laten werken? 
 
De arts wil natuurlijk graag dat de biological helpt bij uw ziekte. U kunt zelf ook een aantal dingen 
doen om ervoor te zorgen dat de biological zo goed mogelijk werkt: 
 

• Zorg dat u belangrijke dingen weet over uw biological. Bijvoorbeeld: 
� Hoe veel, hoe vaak en wanneer u de biological krijgt of moet inspuiten. 
� De bijwerkingen en risico’s van de biological. 
� Of u de biological gewoon kunt nemen als u ook andere medicijnen gebruikt. 
� Wat u misschien niet of juist wel mag doen als u een biological gebruikt. 
� Of er ook andere medicijnen of behandelingen zijn voor uw ziekte. 
� Waar u meer informatie kunt vinden over de biological die u gebruikt. 

• Zorg dat u weet welke bijwerkingen uw biological kan hebben: 
� Wanneer u uw arts moet vertellen dat u last heeft van bijwerkingen. 
� Wat u kunt doen om bijwerkingen te voorkomen of minder te maken. 
� Wat u moet doen als u ziek bent en koorts hebt. 

• Hebt u een allergische reactie, of denkt u dat u die hebt? Vertel dit aan uw arts. 

• Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vertel dit aan uw arts. 

• Zorg dat u weet wat u met de biological moet doen als u naar het buitenland gaat. 

• Ziet u rare plekjes op uw armen, benen, hoofd of hals? Vertel dit aan uw arts. 

• Hebt u een vaccinatie nodig, omdat u naar het buitenland gaat? Overleg dit dan altijd eerst met uw 
arts. 

• Voelt u zich niet goed of twijfelt u ergens over? Meld dit dan altijd bij uw arts. 
 
 
 

4. Wie kan u de biological voorschrijven? 
 



Alleen een arts die daarvoor speciaal is opgeleid, mag u een biological voorschrijven.  
 
Biologicals helpen bij verschillende ziekten. Daarom krijgt u de biological meestal van een arts die is 
gespecialiseerd in uw ziekte. Hebt u bijvoorbeeld reumatoïde artritis of een andere vorm van reuma? 
Dan krijgt u de biological meestal van uw reumatoloog. Hebt u ziekte van Crohn? Dan krijgt u de 
biological van uw maag-darm-leverarts. 
 
 

 
5.  Wat als u een infectie krijgt terwijl u een biological gebruikt? 
 
Denkt u dat u een infectie hebt? Hebt u bijvoorbeeld koorts of een wond die niet geneest? Meld dit 
dan altijd bij uw arts. Meestal moet u stoppen met de biological totdat uw infectie over is. Pas dan kunt 
u weer beginnen. 
 
Biologicals en de kans op infecties 
Als u een biological gebruikt, hebt u waarschijnlijk een grotere kans op infecties. Bijvoorbeeld infecties 
aan uw longen, urinewegen en de huid. Ook kunt u gevoeliger zijn voor virussen. Voordat u een 
biological krijgt, onderzoeken we of u tuberculose of hepatitis B hebt. 
 
 
 

6.  Wat als u een allergische reactie krijgt terwijl u een biological gebruikt? 
 
Soms krijgt u een allergische reactie van de biological. Meestal is die reactie niet erg en gaat die 
vanzelf over. Als u een allergische reactie krijgt, gebeurt dat meestal na drie tot twaalf dagen. Denkt u 
dat u een allergische reactie hebt, maar weet u het niet zeker? Vertelt dit dan altijd aan uw 
verpleegkundige of uw arts. Als u uw geneesmiddel via een infuus krijgt, kunt u daar soms ook een 
allergische reactie van krijgen. Als dat zo is, dan gebeurt dat vaak als u nog op de dagbehandeling 
bent.  
 
Welke allergische reactie kunt u krijgen? 
U kunt spierpijn krijgen, gewrichtspijn, koorts, huiduitslag, oedeem (vocht vasthouden) en purpura 
(paarse vlekjes op de huid). Soms kunt u trombocytopenie krijgen. Dan hebt u te weinig rode 
bloedplaatjes, waardoor uw bloed niet goed stolt. 
 
Wat als u een allergische reactie hebt? 
Hebt u een allergische reactie die niet erg heftig is? En krijgt u de biological via een infuus? Dan krijgt 
u een kleinere hoeveelheid in één keer. Meestal wordt de allergische reactie daardoor minder. Spuit u 
de biological zelf? Neem dan contact op met uw arts.  
 
Hebt u een ernstige allergische reactie? Dan moet u stoppen met de biological. U krijgt dan medicijnen 
om de allergische reactie te verminderen. Als uw allergische reactie over is, kunnen we u de biological 
opnieuw geven. Als we dat doen, dan krijgt u eerst een testdosis. Zo testen we hoe uw lichaam op de 
biological reageert. Als de allergische reactie niet overgaat, zoeken we naar andere behandelingen. 
 

 
 
7.  Wat als u hart- en vaatziekten hebt? 
 
Door de chronische ontsteking van uw ziekte hebt u meer kans op hart- en vaatziekten. De kans 
hierop wordt niet groter als u een biological gebruikt. 
 
 

 
8.  Wat als u zwanger wilt worden? 
 
Bent u een vrouw en wilt u zwanger worden? Dan kunt u het best stoppen met de biological. We 
weten niet precies wat de gevolgen zijn van een biological op een ongeboren kind. Stop eerst met de 



biological. Een aantal maanden daarna stopt u dan met anticonceptie, zoals de pil of het spiraaltje. 
Overleg hierover met uw arts. Uw arts bespreekt met u of u andere medicijnen kunt gebruiken.  
 
Bent u een man en wilt u kinderen? Overleg dan met uw arts. We weten niet precies wat de gevolgen 
zijn van een biological op de kwaliteit van het sperma. 
 
Wilt u toch doorgaan met een biological? 
Wilt u zwanger worden en wilt u toch doorgaan met een biological? Overleg dat dan altijd eerst met uw 
arts. Of u kunt doorgaan hangt af van de volgende zaken: 
 

• Hoe vruchtbaar u bent. 

• Hoe groot het risico van de biological is voor uw ongeboren kind. 

• Hoe actief uw ziekte is. 

• Of u andere behandelingen kunt krijgen voor uw ziekte, in plaats van een biological. 
 
Een arts bespreekt deze zaken van tevoren met u en uw partner. Vaak krijgt u begeleiding van een 
gynaecoloog. Deze begeleidt u dan ook als u zwanger bent geworden. 
 
Wanneer zwanger worden? 
U kunt het best zwanger worden als uw ziekte in een rustige fase is. Als uw ziekte in een actieve fase 
is, hebt u meer kans op een moeilijke zwangerschap. Ook hebt u meer kans dat uw baby dan te vroeg 
wordt geboren. 
 
Na de bevalling 
Na de bevalling is het verstandig dat u zo snel mogelijk weer met de biological begint. Overleg 
hierover eerst met uw arts. 
 
Biological en borstvoeding 
Geeft u borstvoeding? Dan kunt u geen biological gebruiken. We weten namelijk niet zeker of dat 
veilig is voor uw kind. Wilt u toch een biological gebruiken? Dan adviseren wij u om uw baby 
flesvoeding te geven, in plaats van borstvoeding. 
 

 
 
9.  Hebt u een grotere kans op kanker als u een biological gebruikt? 
 
Een biological werkt op uw immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt u tegen bijvoorbeeld 
kanker. Waarschijnlijk hebt u door een biological geen grotere kans op kanker. Alleen de kans op 
huidkanker is iets groter. Daarom houden we uw huid goed in de gaten als u een biological gebruikt.  
 
Wat kunt u zelf doen? 
Wij controleren u op huidkanker, maar u kunt dit zelf ook doen. Houd uw huid goed in de gaten. Let op 
of u vreemde plekjes ziet op uw armen, benen, hoofd en hals. Ziet u iets raars? Neem dan contact op 
met uw arts. Bent u nu of vroeger erg veel in de zon geweest? Bijvoorbeeld doordat u altijd buiten 
werkt, lichttherapie hebt gehad of veel buiten sport? Let dan extra goed op uw huid. 
 
Heeft de arts vastgesteld dat u huidkanker hebt en dat de kans groot is dat u dat weer krijgt? Dan 
moet u misschien stoppen met de biological. 
 
Hebt u eerder kanker gehad? 
Het is niet nodig om vooraf te onderzoeken of u kanker hebt. Maar hebt u eerder kanker gehad? 
Vertel dat dan aan uw arts. Meestal kunt u dan gewoon een biological krijgen. We houden u wel extra 
onder controle. 
 
 

 
10.  Kunt u een biological gebruiken als u wordt geopereerd? 
 
Wordt u binnenkort geopereerd en gebruikt u een TNFα-remmer? Dan kunt u uw medicijnen gewoon 
blijven gebruiken. Behalve als er extra redenen zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld als u diabetes 



mellitus hebt. Dan kan uw arts u adviseren om te stoppen met een TNFα-remmer. Op pagina [x] vindt 
u een overzicht van de soorten TNFα-remmers. 
 
Stop met andere biologicals 
Gebruikt u geen TNFα-remmer, maar een andere biological zoals Orencia, Kineret of Mabthera? Dan 
moet u hiermee stoppen. Doe dit twee maanden vóórdat u wordt geopereerd. 
 
Biologicals en de tandarts  
Hebt u een operatie bij de tandarts? Dan kunt u gewoon een biological gebruiken. Soms krijgt u ook 
antibiotica. 
 

 
 
11.  Kunt u vaccinaties krijgen als u een biological gebruikt? 
 
Door uw ziekte hebt u meer kans op infecties, zoals griep en pneumokokken. Dit komt door uw ziekte 
zelf, maar ook door de biological. 
 
U krijgt de griepprik 
We houden de kans op een infectie natuurlijk zo klein mogelijk. Daarom krijgt u elk jaar de griepprik. 
Soms kan de arts u adviseren om ook een prik tegen pneumokokken te halen.  
 
Biological en vaccinaties 
Tegen andere infecties kunt u zich laten vaccineren. Daardoor kunnen infecties minder erg zijn, of 
zelfs niet meer voorkomen. Bovendien kunt u dan veiliger reizen naar landen waar infecties vaak 
voorkomen. Laat u zich vaccineren? Vertel dan aan de arts dat u geen levend verzwakt vaccin mag 
krijgen, zoals gele koorts. Dit geldt voor alle soorten biologicals. 
 
Gebruikt u een TNFα-remmer? 
Gebruikt u een biological uit de groep TNFα-remmers? Dan kunt u zich gewoon laten vaccineren 
tegen pneumokokken en griep. Een TNFα-remmer lijkt geen effect te hebben op de werking van de 
vaccinaties. U bent dan dus gewoon beschermd tegen pneumokokken en griep.  
 
Gebruikt u Mabthera? 
Heeft uw arts u Mabthera voorgeschreven? Haal dan eerst de griepprik. Vier weken later kunt u dan 
beginnen met Mabthera.  
 
Gebruikt u een andere biological? 
Van de andere soorten biologicals zijn geen resultaten bekend. We weten dus niet of vaccinaties 
genoeg werken als u één van de andere soorten biologicals gebruikt. 
 
Wanneer laat u zich vaccineren? 
Het kan zijn dat vaccinaties door een biological minder goed werken. Daarom krijgt u de vaccinaties 
het liefst vier weken voordat u met een biological begint. Als dat niet kan, krijgt u de vaccinatie meestal 
tijdens uw behandeling met een biological. Alleen bij Mabthera kan dat niet zomaar. Het moment 
waarop u de vaccinatie krijgt, moet goed worden afgestemd op de volgende keer dat u Mabthera 
krijgt. Overleg hierover met uw arts. 
 
 

 
12.  Wat als u voor lange tijd in het buitenland bent? 
 
Gebruikt u een biological en gaat u naar het buitenland? Bespreek dit dan eerst met uw arts. Hij kan u 
advies geven over hoe u uw biological in het buitenland moet gebruiken. Dit is vooral belangrijk als u 
naar een land gaat waar weinig of slechte medische zorg is. Bent u in zo’n land geweest en hebt u 
daarna klachten? Ga dan naar uw arts als u weer terug bent. Hij controleert of u in het buitenland een 
infectie hebt opgelopen. 
 
Wij adviseren u om niet naar landen te gaan waarvoor u een levend verzwakt vaccin nodig hebt. Doet 
u dat toch? En hebt u klachten? Laat u zich dan extra controleren door uw arts als u weer terug bent.  



 
Hebt u klachten terwijl u in het buitenland bent? Ga dan naar een dokter of een ziekenhuis. Of neem 
contact op met uw arts in Nederland. 
 
Houd uw biological koel 
Zorg ervoor dat uw biological koel blijft. Doe de biological bijvoorbeeld in een koelbox of koelkast. 
Bedenk van tevoren of u de biological koel kunt vervoeren. Gaat u met het vliegtuig naar het 
buitenland? Vraag dan bij uw luchtvaartmaatschappij hoe u de biological koel kunt vervoeren. 
 
Neem uw medicijnpaspoort mee 
Neem uw medicijnpaspoort mee naar het buitenland. Dat is handig als u daar naar het ziekenhuis 
moet. Of als de douane uw biological wil controleren. Zorg ervoor dat in uw medicijnpaspoort dit staat: 
 

• Een lijst met daarop de biological die u bij zich heeft. 

• De naam van uw arts. 

• De naam, het adres en het telefoonnummer van uw ziekenhuis. 
 
Gebruikt u een biological uit de groep TNFα-remmers, Mabthera of Orencia? 
Als u een TNFα-remmer, Mabthera of Orencia gebruikt, dan moet u in het buitenland op een aantal 
dingen letten. Hieronder leest u welke dingen dat zijn. 
 
TNFα-remmer  

Gebruikt u een biological uit de groep TNFα-remmers? Let dan hierop: 
 

• Neem geen levend verzwakt vaccin tegen gele koorts of salmonella. 

• Houd uw biological koel. Lukt dat niet, en blijft u korter dan twee weken weg? Dan mag u de 
biologicals tijdens uw vakantie overslaan. Blijft u langer dan twee weken weg? Dan kunt u ze 
beter niet overslaan. 

 
Mabthera 

Gebruikt u Mabthera? Let dan hierop: 
 

• Moet u een vaccin krijgen? Dan moet u eerst dat vaccin krijgen. Pas vier weken later kunt u 
weer Mabthera krijgen. 

• Reist u naar een gebied waar weinig of slechte medische zorg is? Overleg dan van tevoren 
met uw arts of u antibiotica moet meenemen. 

 
Orencia 

Gebruikt u Orencia? Let dan hierop: 
 

• U mag geen levende verzwakte vaccins krijgen in de tijd dat u Orencia gebruikt. 

• Moet u een vaccin krijgen? Dan moet u eerst dat vaccin krijgen. Pas na vier weken kunt u 
Orencia weer gebruiken.  

• Reist u naar een gebied waar weinig of slechte medische zorg is? Overleg dan van tevoren 
met uw arts of u antibiotica moet meenemen. 

 
Gebruikt u Kineret, Roactemra of een andere biological? 
Gebruikt u Kineret, Roactemra of een andere biological?  Dan gelden dezelfde adviezen als die voor 
de biologicals hierboven. Alleen de tijd die u moet nemen tussen het vaccin en de biological kan 
anders zijn. Controleer dit bij uw arts. 
 

 
13.  Hoe gaat de nabehandeling? 
 
Na 12 en na 24 weken controleert de arts of de behandeling met de biological werkt. Heeft de 
behandeling niet gewerkt? Dan kan de arts samen met u beslissen om u een andere biological te 
geven. Soms kunt u daarmee meteen beginnen. Soms moet u eerst een tijdje wachten. Dat kan een 
week zijn, maar ook zes maanden. Dit hangt af van de biological die u hebt gebruikt. Uw arts zal u 
hierover inlichten. 
De arts kan u ook adviseren om u geen biological meer te geven, maar een ander medicijn. 


