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Inleiding
De reumatoloog heeft met u besproken dat u iloprost gaat
gebruiken. In deze folder leest u meer over de behandeling met dit
medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaconsulent. Het is
belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als
u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaconsulent bespreken.

Werking van iloprost
Iloprost wordt voorgeschreven bij vaatvernauwende aandoeningen
zoals bij het fenomeen van Raynaud en vasculitis.
Iloprost is een vaatverwijdend medicijn. Dit medicijn maakt het bloed
ook minder stroperig. Hierdoor verbetert de bloeddoorstroming. Dit
kan ervoor zorgen dat wondjes bijvoorbeeld aan de vingers sneller
genezen.
Het effect van de behandeling kan snel optreden en kan enkele
weken (soms maanden) aanhouden.

Het gebruik van iloprost
Iloprost wordt via een infuus gegeven. U krijgt meestal 3-5 dagen
achter elkaar ieder dag een infuus. Ieder infuus duurt ongeveer zes
uur. De reumatoloog bespreekt met u of u na elk infuus naar huis
kunt gaan of gedurende de hele behandeling in het ziekenhuis
opgenomen blijft.
De voorgeschreven dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht
en wordt gegeven volgens een zogenaamd opbouwschema. Dit
betekent dat de snelheid waarmee het infuus inloopt langzaam
wordt opgehoogd.
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Bijwerkingen
U kunt tijdens het infuus last krijgen van bijwerkingen. De meest
voorkomende bijwerkingen zijn:
 Hoofdpijn.
 Maagdarmklachten zoals misselijkheid en braken .
 Het warm krijgen en transpireren.
 Bloeddrukverandering.
 Pijn in de kaak.
 Pijn in het aangedane lichaamsdeel.

Controle
Tijdens het infuus controleert de verpleegkundige regelmatig uw
bloeddruk en hartslag.
De toedieningsnelheid van het infuus is afhankelijk van
bovenstaande controles en van hoe u zich voelt (of u bijvoorbeeld
last van hoofdpijn of misselijkheid heeft).

Vruchtbaarheid, zwangerschap en
borstvoeding
Iloprost heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid.
Iloprost mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Tijdens de behandeling wordt het geven van borstvoeding ontraden.

Vaccinaties
Dit medicijn heeft geen invloed op de griepvaccinatie (griepprik) en
alle andere vaccinaties.
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Gebruik van iloprost samen met
andere medicijnen



Vertel uw huisarts over uw behandeling met iloprost.
Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd
veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom
altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw
eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Alcohol
Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen
krijgen. Daarom wordt het gebruik van alcohol op de dagen dat u het
infuus krijgt afgeraden.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op
werkdagen tussen 08.00-16.00 uur bellen met de polikliniek
Reumatologie, tel. (078) 654 12 35.
U kunt ook bellen met de reumaconsulenten, tel. (078) 654 24 38,
(078) 654 29 89 of (078) 654 26 78.
Meer informatie over medicijnen kunt u vinden op de website van
het College voor Zorgverzekeringen: www.fk.cvz.nl en op
www.apotheek.nl
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