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Naam: …………………………………………………………………… 
 
Gewicht: ………………………kg 
 
Leeftijd: ………………………..jaar 
 
VOORONDERZOEKEN 
 

□ …………………………………………………………………….. 
 
□ …………………………………………………………………….. 

 
□ ……………………………………………………………………... 

 
 
EERSTE INFUUS OP …………………………………………………. 
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Waar moet u zijn? 

De behandeling gaat door in AZ Turnhout – Campus Sint-Jozef op de 
Steenweg op Merksplas. Gelieve u eerst in te schrijven aan de 
inschrijvingsbalie in de inkomhal op het gelijkvloers. Daarna gaat u naar 
het algemeen dagziekenhuis infusen op de vierde verdieping.   
 
Indien u niet op uw afspraak aanwezig kunt zijn of wanneer u 
bijkomende vragen heeft, neem dan contact op met de infuuseenheid op 
het nummer 014 44 42 13. 

Tijdens de behandeling 

Tijdsduur 

De behandeling neemt ongeveer 3 uur in beslag. 
 
Tijdens de infusiebehandeling mag u de infuuseenheid niet verlaten. 
Breng eventueel iets mee om te lezen of te werken. Er is gratis 
internettoegang. Draag best comfortabele kledij. Ook mag u gerust een 
fleece dekentje mee brengen om je gezellig in de zetel te installeren. In 
normale omstandigheden kunt u na de behandeling zelf naar huis rijden.  

Wat is Remicade? 

Dit is een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van auto-
immuunziekten. Dit zijn aandoeningen waarbij het aangeboren 
verdedigingssysteem van het menselijk lichaam zich tegen het lichaam 
zelf keert. U kunt dit vergelijken met de bewakers van een kasteel die de 
bewoners gaan aanvallen in plaats van ze te verdedigen. De meest 
voorkomende zijn: chronische darmontsteking, reumatoïde artritis, ziekte 
van Bechterew, psoriasis,… 

Hoe wordt Remicade gegeven?  

Voor een optimale werkzaamheid dient Remicade rechtstreeks in de 
bloedbaan te worden toegediend en dit met behulp van een infuus. 
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Hoe frequent en hoeveel Remicade krijg ik?  

Bij een aantal ziektebeelden start de behandeling met een serie van 3 
intraveneuze remicade-toedieningen: een eerste infuus, een volgende na 
twee weken, een derde na zes weken. Daarna krijgt u om de 8 weken 
(twee maanden) een nieuwe toediening van remicade. De dosis wordt 
elke keer aangepast afhankelijk van uw gewicht en uw aandoening. 
Soms wordt op advies van uw arts van deze termijnen afgeweken. In 
geval van een chronische darmontsteking wordt de behandeling 
aangepast in functie van de klachten die u heeft. 

Moet ik nuchter zijn voor een behandeling?  

U hoeft niet nuchter te zijn, tenzij  uw arts dit uitdrukkelijk gevraagd heeft.  

Hoe lang duurt een infuus? 

De toediening zelf duurt ongeveer 2 uur. 

De verschillende stappen van de behandeling 

Stap 1: navragen van ziektetekenen 

De verpleegkundige brengt u naar één van de zetels en stelt u 
enkele korte vragen zoals ‘Hoe voelt u zich?’ of ‘Heeft u iets te 
melden?’ 

Stap 2: Meten van vitale parameters 

Temperatuur 
Hartslag/ pols 
Bloeddruk 
Gewicht 
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Stap 3: Bloed prikken  

Stap 4: Aanleggen van het infuus  

Stap 5: Aanhangen van de infuuszak en starten van de 
behandeling  

Tijdens de behandeling wordt u opgevolgd. Laat de 
verpleegkundige weten als u iets zou voelen of vragen zou hebben.  

Stap 6: Opvolging  

Stap 7: Verwijderen van het infuus 

Stap 8: Controle en ontslag 

Na het beëindigen van de behandeling worden uw vitale 
parameters nogmaals gecontroleerd. Als deze in orde zijn, mag u 
de infuuseenheid verlaten.  

Vragen en antwoorden over de behandeling 
met Remicade. 

Welke zijn de mogelijke bijwerkingen tijdens de 
behandeling? 

Tijdens de toediening kan u eventueel enkele bijwerkingen ervaren zoals 
een tijdelijke allergische reactie. Symptomen kunnen zijn: jeuk, 
huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, lage bloeddruk, 
misselijkheid en hoofdpijn. Meestal treden deze verschijnselen 
onmiddellijk op, maar het kan ook pas na een paar uur na het infuus. 

Wat moet ik doen als ik ziek word voor, tijdens of na de 
behandeling?  

Als u zich niet goed voelt, iets ongewoons voelt of een wondje niet goed 
geneest, moet u dit steeds aan uw dokter of verpleegkundige melden. 
Verwittig het ziekenhuis ook als u zich grieperig of ziek voelt voor een 
volgende behandeling. Een behandeling kan altijd vertraagd, stopgezet 
of uitgesteld worden indien dit nodig zou zijn.  
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Word ik moe van deze behandeling?  

U kunt tijdens of na de behandeling meer vermoeid zijn dan normaal. Dit 
is verschillend van persoon tot persoon en kan ook door de ziekte of 
andere factoren veroorzaakt worden.  

Mag ik geopereerd worden tijdens een behandeling?  

Meld steeds aan uw behandelende arts dat u Remicade krijgt zodat men 
hiermee rekening kan houden bij een eventuele operatie of andere 
ingreep.  

Mag ik bloed geven tijdens een behandeling? 

Mensen met een auto-immuunziekte zoals de ziekte van Crohn en 
ulceratieve colitis mogen geen bloed geven.  

Welke vaccinaties (griep of reizen) mag ik wel of niet 
krijgen tijdens een behandeling?  

Bespreek het met uw arts als u kort geleden bent gevaccineerd of als u 
binnenkort moet worden gevaccineerd. U mag bepaalde vaccins niet 
krijgen als u Remicade krijgt toegediend.  

Welke medicatie mag ik wel of niet nemen tijdens de 
behandeling?  

Er is niets bekend over de mogelijke interacties tussen Remicade en 
andere actieve bestanddelen. Voor meer gedetailleerde informatie moet 
u steeds de bijsluiter raadplegen.  

Kan/ mag ik zwanger worden tijdens de behandeling? Mag 
ik borstvoeding geven tijdens de behandeling?  

Deze vragen bespreekt u best met uw behandelend arts.  

Wat kost mij een behandeling met Remicade ? 

Voor meer informatie rond de kostprijs van deze medicatie, wend u tot 
de dienst patiëntenadministratie. Zij rekenen dit graag voor u uit ! 
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Laat het ons weten! 

Het is belangrijk dat u ons vertelt hoe u zich voelt en hoe u de vorige 
behandelingen hebt verdragen. Laat ons ook weten als er de voorbije tijd 
iets bijzonders gebeurd is (bv. ziekte) of als er in de toekomst iets 
gepland is (bv. een operatie, een verre reis, een geplande 
zwangerschap,..). 
 
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij 
hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het 
verloop van de behandeling met Remicade. 

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Algemeen dagziekenhuis 

AZ Turnhout -campus Sint-Jozef 

Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout 

4e verdieping (infuuseenheid) 

Tel.: 014 44 42 13 

Persoonlijke notities / vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



 

Versie: 5/09/2019 

 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=99263451-e696-4e89-ac00-de50cfb34297
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3ced5356-0134-43e3-8000-ebf045bc7612
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