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Multigam 
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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 duurt ongeveer 6,5 uur. 
 
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 u gezellig in de zetel te installeren. In 
normale omstandigheden kunt u na de behandeling zelf naar huis rijden.   

Wat is Multigam? 

Bij bepaalde auto-immuunziekten worden verschillende cellen of 
weefsels aangevallen. Bij ziekten zoals Guillain Barré, multiple sclerose, 
multifocale motorisch neuropathie, en chronische inflammatoire 
demyeliniserende polyneuropathie, raakt de myeline van de zenuwbanen 
beschadigd. Immunoglobulinen hebben de eigenschap de aanmaak van 
myeline te stimuleren en de ontstekingsprocessen te remmen als ze in 
grote hoeveelheden worden toegediend. Het lichaam krijgt het signaal 
dat er reeds veel antistoffen zijn aangemaakt, wordt zo misleid, en staakt 
de aanval. 
Multigam bevat gammaglobuline. Dit is een deel van een eiwit, dat uit 
menselijk plasma is gehaald. Dit gammaglobuline kan als vervanging 
van immunoglobulinen worden toegediend bij bepaalde 
afweerstoornissen. 
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Hoe wordt Multigam gegeven?  

Multigam wordt via een druppel infuus toegediend. 

Hoe frequent en hoeveel Multigam krijg ik?  

Dit wordt door de behandelend arts bepaald. De frequentie is ook 
afhankelijk van de te behandelen aandoening.  

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 looptijd van het infuus is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid 
toe te dienen medicatie, maar kan toch oplopen tot 6 uur. 

De verschillende stappen van de behandeling 

Stap 1: navragen van ziektetekenen 

De verpleegkundige brengt u naar één van de zetels 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 

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.  
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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 Multigam. 

Welke zijn de mogelijke bijwerkingen tijdens de 
behandeling? 

Zoals bij ieder medicijn kunnen er nevenwerkingen optreden. Deze 
kunnen zichtbaar worden tijdens het infuus in het ziekenhuis of op een 
later moment.  
Tijdens of na de infusie kunnen koorts, huidreacties of veralgemeende 
intolerantiereacties optreden. Bijwerkingen zoals rillingen, hoofdpijn, 
koorts, braken, allergische reacties, nausea, gewrichtspijn en licht rugpijn 
komen nu en dan voor. 

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.  

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.  
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Mag ik geopereerd worden tijdens een behandeling?  

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

Mag ik bloed geven tijdens een behandeling? 

Bespreek dit met uw behandelend arts.  

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

De eerste 3 maanden na toediening van immunoglobulinen mogen geen 
vaccins op basis van levende virussen tegen mazelen, bof of rubella 
worden toegediend, vermits de antistoffen die in Multigam  zitten, de 
werkzaamheid van deze vaccins kunnen belemmeren. 
Immunoglobulinen kunnen ook de effectiviteit van een vaccinatie 
verminderen die kort (tot 2 weken) voor de toediening van de 
immunoglobulinen gebeurde.  Neem voor meer informatie hieromtrent, 
contact op met uw behandelend arts. 

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

Er is niets bekend over de mogelijke interacties tussen Multigam en 
andere actieve bestanddelen. Voor meer gedetailleerde informatie kan 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 Multigam ? 

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 Multigam. 

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: 1/08/2019 

 

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 bvba) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=51315c13-e249-4537-9033-cdea524a0415
http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3b8de4dc-d887-45ba-8391-f162602a5b8a
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