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Ilomedine
(Iloprost)



Uw behandelaar heeft u een behandeling met 

Iloprost voorgeschreven voor de behandeling van 

uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed 

te laten werken, is het belangrijk dat u er een aantal 

dingen over weet. Wij adviseren u deze informatie 

goed te lezen.

Het effect van Iloprost
Met medicijnen is de oorzaak van reumatische 

aandoeningen niet weg te nemen. Indien er bij 

de reumatische aandoening sprake is van ernstige 

vaatvernauwing en/of ontsteking van bloedvaten 

kan een behandeling met Iloprost noodzakelijk 

zijn. Iloprost zorgt voor een betere doorbloeding in 

met name de handen en de voeten. Iloprost is een 

vaatverwijdend middel dat via een infuus met een 

spuitpomp wordt toegediend. Veel mensen merken 

direct effect: de aangedane plekken worden warmer 

en kunnen rood verkleuren. Soms treedt het effect 

geleidelijk op in de loop van een aantal weken. Bij 

sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of 

onvoldoende.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van 

bloedverdunners door het effect van iloprost op 

de bloedplaatjes. Iloprost kan de werking van 

bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) 

versterken.

Wijze van toedienen
Iloprost wordt altijd via een infuus toegediend 

in het ziekenhuis. Hiervoor wordt u opgenomen. 



Het medicijn wordt via een infuus toegediend. De 

dosering van iloprost wordt langzaam opgehoogd en 

bij elke verhoging controleert de verpleegkundige je 

bloeddruk en polsslag. De dosering is afhankelijk van 

hoe je het medicijn verdraagt. De behandeling wordt 

in eerste instantie gedurende vijf dagen gegeven. 

De eerste dag dient u tijdens de toediening zoveel 

mogelijk bedrust te houden. De daarop volgende 

keren kunt u mobiliseren afhankelijk van de klachten 

en controles.

In een later stadium van de behandeling kan Iloprost 

ook slechts één dag gegeven worden, op de 

afdeling Dagbehandeling. De tijdsduur tussen de 

behandelingen is dan afhankelijk van de klachten. 

Geef altijd aan indien u klachten krijgt van hoofdpijn, 

transpireren, duizeligheid of hartkloppingen.

Mogelijke bijwerkingen
In de bijsluiter van de apotheek staan alle 

bijwerkingen van de Iloprost vermeld die ooit zijn 

voorgekomen.

De bijwerkingen van iloprost treden meestal op 

tijdens de toediening van het infuus. Geef dit direct 

door aan de verpleegkundige zodat hij/zij met 

de arts kan overleggen. Vaak wordt de dosering 

van iloprost (infuussnelheid) dan aangepast en 

zijn de bijwerkingen over het algemeen daarna 

verdwenen. De meest voorkomende zijn:

 − Gevoel van opvliegers: tijdens het infuus is 

het mogelijk dat er gevoel van opvliegers met 

warmtesensatie en blozen optreden. Evenals 

transpireren, misselijkheid en braken.
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 − Maag- en darmklachten zoals verminderde 

eetlust, maagzuur en diarree.

 − Bloeddrukdaling: tijdens het infuus kan een 

sterke daling van de bloeddruk, een trage 

polsslag en/of pijn op de borst optreden.  Als 

het nodig is, staakt de arts het infuus tijdelijk of 

definitief.

 − Overgevoeligheidsreacties: tijdens 

het infuus is het mogelijk dat er een 

overgevoeligheidsreactie optreedt zoals 

kortademigheid, ernstige duizeligheid, licht 

gevoel in het hoofd, hoofdpijn, koude rillingen, 

zwelling van de lippen, huiduitslag of jeuk. 

Als het nodig is, wordt de toediening van het 

infuus vertraagd of gestopt of krijg je een 

medicijn om deze reactie tegen te gaan.

 − Allergische reacties: wanneer je niet 

goed tegen iloprost kunt, is het mogelijk 

dat je een allergische reactie krijgt. 

Denk aan huidafwijkingen, koorts of 

benauwdheidklachten. Ben je weer thuis 

en krijg je dergelijke klachten, neem dan 

zo snel mogelijk contact op met je huisarts, 

reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Afhankelijk van de klachten wordt de maximaal te 

verdragen dosis bepaald. Toediening wordt altijd 

gestart in de laagst mogelijke dosering en indien 

mogelijk kan dit worden opgevoerd. Het toedienen 

van extra vocht kan hoofdpijnklachten verminderen.
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Direct na of tijdens toediening van Iloprost dient u 

voorzichtig te zijn met overeind komen uit liggende 

of zittende positie in verband met bloeddrukdaling 

die door het middel kan optreden.

Controles
Om eventuele bloeddrukdalingen of 

hartritmestoornissen te ontdekken, controleert de 

verpleegkundige tijdens de toediening regelmatig 

uw bloeddruk en pols.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en 
borstvoeding
Voor zover tot op heden bekend is, heeft Iloprost 

waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de 

vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg 

belangrijk om uw behandelaar te informeren als u 

een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. 

Omdat Iloprost niet veilig is voor het ongeboren 

kind, kunt u deze medicijnen beter niet gebruiken 

tijdens een zwangerschap. Ook als u borstvoeding 

geeft mag u geen Iloprost toegediend krijgen. 

Overleg de situatie met uw behandelaar.

Vragen
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact 

op met de reumaverpleegkundige.

Hiervoor kunt u bellen met polikliniek 

Reumatologie via (010) 291 22 05.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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