
 
Rituximab (MabThera®) 

 

Werking van rituximab 

Rituximab is een geneesmiddel dat bepaalde witte bloedcellen (de B-lymfocyten) tijdelijk 

uitschakelt. Deze B-lymfocyten maken deel uit van het afweersysteem. Het zijn verdedigers 

tegen ongewenste infecties. Ze spelen een rol bij verschillende auto-immuunziekten zoals 

reumatoïde artritis en SLE. Bij deze ziekten kunnen de B-lymfocyten overdreven actief zijn. 

Vermindering van het aantal B-lymfocyten kan de ziekte tot rust brengen. 

 

Wanneer wordt rituximab voorgeschreven? 

Rituximab wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling 

van actieve reumatoïde artritis.  

Rituximab kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere geneesmiddelen 

onvoldoende werken. 

 

Het gebruik van rituximab 

• Het toedienen van rituximab vindt plaats in het ziekenhuis en gebeurt met een infuus.  

• Het eerste infuus neemt gemiddeld 4 tot 5 uur in beslag. Als u tijdens het eerste 

infuus geen last van bijwerkingen hebt gehad, wordt het tweede infuus meestal 

sneller toegediend. Het tweede infuus duurt 2,5 tot 3 uur.  

• De eerste behandeling met rituximab bestaat uit twee infusen, gegeven met een 

interval van 2 weken. Afhankelijk van de ziekteactiviteit wordt na 6 tot 12 maanden 

opnieuw een infuus toegediend.  

• Rituximab werkt langzaam in. Daarom duurt het enkele weken voordat u het effect 

merkt.  

• Rituximab wordt meestal gecombineerd met methotrexaat, prednison of een ander 

anti-reumaticum.  

•  

Controle  

• Tijdens het infuus wordt uw bloeddruk, pols, hartslag en temperatuur regelmatig 

gecontroleerd.  

• Meestal is er ook een bloedcontrole.  

• U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts. 

 



 
Bijwerkingen van rituximab  

• Ongewenste reacties of bijwerkingen  gebeuren  meestal tijdens het inlopen van het 

infuus.  

• Mogelijke bijwerkingen/reacties tijdens het infuus zijn: jeuk, kortademigheid, koorts, 

rillingen, huiduitslag en/of bloeddrukschommelingen.  

• Om de kans op bijwerkingen te verkleinen, worden vóór elk infuus, een anti-

allergiemiddel, prednison en paracetamol toegediend.  

Mocht u toch bijwerkingen ervaren, dan kan de toediening van rituximab vertraagd of 

onderbroken worden.  

• Patiënten die rituximab gebruiken, hebben een iets grotere kans op infecties. Neem 

daarom altijd uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere 

tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw 

reumatoloog.  

Belangrijk 

Een zeldzame maar ernstige bijwerking van rituximab is het optreden van een herseninfectie. 

Mocht u last hebben van één of meerdere van de volgende symptomen, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts: 

• Geheugenverlies  

• Moeite met nadenken  

• Moeite met lopen  

• Vermindering/verlies van gezichtsvermogen 

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding  

• Over het gebruik van rituximab tijdens zwangerschap Bestaan er onvoldoende 

gegevens.  

• Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met 

uw reumatoloog. 

Vanwege de lange werkingsduur van rituximab geldt dit advies tot 12 maanden na uw 

laatste behandeling met rituximab. 

 

 

 

 

 



 
Vaccinaties 

• De vaccinatie moet minstens 4 weken voor de eerste behandeling met rituximab 

plaatsvinden.  

• De griepvaccinatie (griepprik) is mogelijk voor elke behandeling met rituximab.  

• We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te 

overleggen. 

 

Operaties en andere ingrepen 

Theoretisch gezien kan rituximab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een 

vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele 

operaties uit te stellen tot drie maanden na de laatste toediening  van rituximab. De 

volgende toediening kan pas beginnen nadat de wond genezen is. 

 

Gebruik van medicatie tijdens behandeling met rituximab 

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook 

aan voedingssuplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. 

• Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.  

• Licht uw arts in over uw behandeling met rituximab en zeg wanneer u het laatste 

infuus heeft gehad. 

 

 

Meer informatie  

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 

uw huisarts of uw reumatoloog.  

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het 

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be . 

 

 


