Reumatologie

I N F O R M ATI E V O O R D E PATI Ë N T

Leflunomide

Werking van Leflunomide
Leflunomide (Arava®, Leflunomide®) vermindert gewrichtsklachten (pijn,
stijfheid en zwelling van gewrichten) en voorkomt gewrichtsschade. Het
wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis
en psoriasis artritis.
Leflunomide werkt aan de basis van het ontstekings- of ziekteproces,
namelijk het afweersysteem. Hierdoor wordt eventuele (gewrichts)beschadiging, die kan ontstaan ten gevolge van ontsteking, vertraagd of
gestopt.
Leflunomide begint pas te werken 8 tot 12 weken na de eerste inname.

Inname
Leflunomide (Arava®, Leflunomide®) wordt dagelijks ingenomen in
tabletvorm van 10 mg, 15mg of 20 mg via de mond, bij voorkeur ’s
morgens tijdens de maaltijd.

Mogelijke nevenwerkingen


Het gebruik van Leflunomide kan effect hebben op het aantal
bloedcellen en op de lever-en nierfunctie. Deze toxiciteit is meestal
omkeerbaar en onschuldig. Een regelmatig bloedonderzoek (om de 3
maanden) is echter noodzakelijk.



Bij sommige patiënten zien we een lichte stijging van de bloeddruk.



Maagdarmklachten zoals misselijkheid, zwaartegevoel, anorexie
(verminderde eetlust), darmkrampen en diarree kunnen voorkomen.



Deze klachten kunnen optreden bij het begin van de behandeling
waarna ze verdwijnen of verminderen.



Er kan ook een verhoogde vatbaarheid optreden voor infecties
(verkoudheden, bovenste luchtweginfecties).



Soms zien we een huiduitslag.

Aandachtspunten
Leflunomide werkt traag: vaak pas na 8 tot 12 weken. Het effect op pijn
en zwelling van gewrichten zal niet dadelijk voelbaar zijn bij het
opstarten.
Een labocontrole is noodzakelijk 2-3 maandelijks.
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Men zal geen behandeling met Leflunomide (Arava®, Leflunomide®)
instellen in geval van zwangerschap of bij patiënten die op op korte
termijn een kinderwens hebben. Arava® blijft aantoonbaar tot 2 jaar na
inname, bij zwangerschapswens kan deze periode verkort worden door
inname van Questran® (wash-out procedure).
Bij koorts of ernstige infectie, neem steeds contact op met je arts.
Stop uw behandeling nooit zonder overleg met je arts.

Contactgegevens Dienst Reumatologie
Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 79 65
Reumato.Aalst@olvz-aalst.be
Campus Asse
Bloklaan 5 - 1730 Asse
Tel: 02 300 61 09
Reumato.Asse@olvz-aalst.be
Campus Ninove
Biezenstraat 2 - 9400 Ninove
Tel: 054 31 20 61
Reumato.Ninove@olvz-aalst.be
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Disclaimer

De informatie in deze brochure is van
algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en
voorlichting die u kunt verwachten. In
iedere situatie, en dus ook de uwe,
kunnen andere adviezen of procedures
van toepassing zijn. Deze brochure
vervangt dus niet de informatie die u
van uw behandelend arts reeds kreeg
en die rekening houdt met uw
specifieke toestand. Zijn er na het lezen
van deze brochure nog vragen schrijf
deze eventueel op en bespreek ze in
ieder geval met uw behandelend arts.
Versie 16/01/2019
Goedgekeurd door dokter Van
Hoydonck
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