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Ilomedine
Afdeling reumatologie en klinische immunologie
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In overleg met uw behandelend arts hebt u besloten het geneesmiddel 
Ilomedine te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit 
geneesmiddel.

Werking

Ilomedine wordt voorgeschreven bij aandoeningen waarbij er onvoldoende
doorbloeding is van de kleine bloedvaatjes in de handen en/of voeten zoals 
kan voorkomen bij:
• het fenomeen van Raynaud met slecht genezende wondjes en/of 

zweertjes
• ontsteking van de kleine bloedvaatjes (vasculitis)

Dit kan voorkomen bij aandoeningen als
• Systemische sclerose
• MCTD
• Systemische lupus erythematosus
• Vasculitis

Ilomedine is een geneesmiddel dat uw kleine bloedvaten verwijdt.
Hierdoor kan uw bloed beter door deze bloedvaatjes stromen. Dit zorgt
ervoor dat zweertjes sneller genezen en nieuwe wondjes voorkomen
worden.

Het effect van een behandeling met ilomedine kan snel optreden en kan
enkele weken (soms maanden) aanhouden.

Behandelmethode

Ilomedine wordt gedurende 6 uur via een infuus gegeven. De eerste keer 
wordt u 5 dagen opgenomen op de verpleegafdeling C2 west. Tijdens deze 
opname krijgt u dagelijks Ilomedine. Het kan zo zijn dat met deze 5 dagen de 
behandeling afgerond is, maar op indicatie kan besloten worden dat vervolg-
behandeling met Ilomedine via het infuus elke 4-8 weken noodzakelijk is.
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U wordt hiervoor dan opgenomen op de dagbehandeling van de verpleeg- 
afdeling C2 west. Dit is een dagopname. De totale opname, op de dagbehan-
deling, duurt ongeveer 8 uur.

Hoeveel Ilomedine u krijgt hangt af van uw lichaamsgewicht en uw reactie op 
Ilomedine. Het middel wordt toegediend volgens een zogenaamd opbouw-
schema. Dit betekent dat de snelheid waarmee Ilomedine wordt toegediend 
(inloopsnelheid) langzaam wordt opgehoogd en er dus een hogere dosis 
gegeven wordt.

Bijwerkingen

De behandeling met Ilomedine kan tijdens het toedienen leiden tot een aantal 
bijwerkingen. De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een 
overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

• Hoofdpijn (komt vaak voor, hier kunt u paracetamol voor krijgen).
• Flushes (blozen).
• Warmtesensatie (opvliegers).
• Koude rillingen, transpireren.
• Duizeligheid.
• Maag- darm klachten zoals misselijkheid en braken.
• Hypotensie (lage bloeddruk).

Tijdens de toediening van Ilomedine controleert de verpleegkundige regelma-
tig of u last hebt van bijwerkingen. Dit doet zij door uw bloeddruk en polsslag 
regelmatig te controleren en u te vragen naar eventuele bijwerkingen. 
Afhankelijk van deze controles en van de eventuele bijwerkingen wordt de 
inloopsnelheid van het infuus aangepast of wordt de behandeling tijdelijk 
gestopt en wordt er op een lagere inloopsnelheid de behandeling hervat.

De toediening neemt dan wat meer tijd in beslag.

Over het algemeen zullen de klachten, na beëindiging van de gift Ilomedine, 
snel verdwijnen.
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Adviezen

• Lees de bijsluiter.
• Bespreek uw vragen met uw behandelend arts of reumaverpleegkundige.
• Medicijnen kunnen elkaar beïnvloeden en is het niet altijd veilig om ze te 

combineren. Denk hierbij aan zelfzorg medicijnen zoals pijnstillers bij de 
drogist. Gebruikt u deze medicijnen, bespreek dit dan met uw behande-
lend arts. Geef ook aan andere specialisten die medicijnen voorschrijven, 
zoals uw tandarts, door dat u behandeld wordt met Ilomedine.

• Als u geopereerd gaat worden (denk hierbij ook aan een grote ingreep bij 
de tandarts), is overleg noodzakelijk met uw behandelend arts

• Als u zwanger bent, of zwanger wilt worden is overleg met uw behandelend 
arts noodzakelijk. Er is onvoldoende bekend over de gevolgen van 
Ilomedine toediening tijdens zwangerschap. Daarom wordt Ilomedine niet 
toegediend tijdens een zwangerschap.

• U mag geen Ilomedine krijgen tijdens het geven van borstvoeding.

Vragen

Neem gerust contact op met het UMC Utrecht als u vragen heeft over het 
gebruik van uw medicijnen. 

Hebt u vragen? U kunt contact opnemen met de polikliniek reumatologie  
via telefoonnummer 088 75 574 28. 

U kunt ook een bericht sturen naar uw zorgverlener via het  
Mijn UMC Utrecht patiëntportaal: mijn.umcutrecht.nl.
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Divisie interne geneeskunde en dermatologie
Zorgeenheid reumatologie en klinische immunologie,
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