
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

M e t h o t r e x a a t  

Methotrexaat (Ledertrexate®, Metoject®) 

Methotrexaat werkt aan de basis van het ontstekings- of ziekteproces, 

namelijk het afweersysteem. Hierdoor worden ontstekingen afgeremd en 

wordt eventuele (gewrichts)beschadiging die kan ontstaan ten gevolge 

van ontsteking, vertraagd of gestopt.  

Methotrexaat begint pas 8 tot 12 weken na de eerste inname te werken 

en is werkzaam op lange termijn mits langdurige toediening.  

Overleg met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van methotrexaat.  

Indien gewenst kan methotrexaat jarenlang gebruikt worden.  

Inname 

Methotrexaat wordt 1x/week toegediend:  

 Onder de vorm van tabletten (2,5 mg) via de mond en bij voorkeur 

tijdens de maaltijd, verdeeld over 1 tot meerdere innames per dag.  

 In de vorm van subcutane inspuitingen die door de patiënt zelf 

kunnen toegediend worden. 

 Via intramusculaire inspuiting wat door een thuisverpleegkundige 

wordt geplaatst. 

Reumato-
logie 
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Vaak wordt er opgestart via een schema dat toelaat de dosis op te 

drijven of te verminderen afhankelijk van de klachten van de patiënt. 

De inname van de tabletten Ledertrexate® kan eventueel vervangen 

worden door een wekelijkse intramusculaire of subcutane inspuiting in 

geval van uitgesproken maag- darmklachten. 

Mogelijke nevenwerkingen 

 Op het aantal bloedcellen en lever- en nierfunctie.  

• Bij verminderde nierwerking wordt er een lagere dosis 

Ledertrexate® gegeven. 

• Bij stoornissen op de leverfunctie of de bloedcellen kan de 

dosis worden aangepast. Deze stoornissen zijn omkeerbaar.  

 Er zal 3-maandelijks een labocontrole gebeuren door de arts. 

 Maag- darmstoornissen zoals misselijkheid kunnen verbeterd worden 

door de inname van de dosis te spreiden over de dag of door inname 

van Motilium®. 

 Andere mogelijke bijwerkingen zijn:  

• Aften in de mond  

• Lichte haaruitval  

• Verhoogde vatbaarheid voor infecties (verkoudheden, bovenste 

luchtweginfecties) 

 Bij koorts of kortademigheid steeds contact opnemen met je arts en 

vermelden dat je Methotrexaat inneemt. 

 Kortademigheid (zeldzaam). 



Zwangerschap 

Indien u een zwangerschapswens heeft, bespreek dit met je 

reumatoloog. Er zal geen behandeling met methotrexaat opgestart 

worden in geval van zwangerschap of bij patiënten bij wie een zwanger-

schap op korte termijn wenselijk is, of bij mannelijke patiënten met een 

kinderwens.  

Methotrexaat wordt 3 maand voor conceptie stopgezet. 

Foliumzuur 

Foliumzuur is een vitamine dat een belangrijke rol speelt in de 

stofwisseling en deling van verschillende soorten lichaamscellen. 

Methotrexaat is een geneesmiddel dat de effecten van foliumzuur in het 

lichaam tegenwerkt.  

De bedoeling van een behandeling met methotrexaat is natuurlijk alleen 

om de groei van ontstekingscellen af te remmen. Om de gezonde cellen, 

die voor hun goede werking ook zijn aangewezen op foliumzuur, te 

beschermen worden tijdens de behandeling met methotrexaat folium-

zuursupplementen gegeven. 

Dagelijkse inname van 1 tot 2 mg of wekelijkse één inname van 5 mg. 
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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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D i s c l a i m e r  

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. 
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