reumatologie

Behandeling met Iloprost
(Ilomedine ®)
bij ernstig Raynaud-fenomeen

BEHANDELING

Behandeling met Iloprost
(Ilomedine®)
Uw arts heeft u een behandeling met Iloprost (Ilomedine ®)
voorgeschreven. Het doel van deze behandeling is het
bevorderen van de bloedcirculatie. In deze folder leest u meer
over het middel Iloprost en over de behandeling.

Wat doet Iloprost?

De behandeling

Iloprost verwijdt de bloedvaten en maakt
het bloed minder stroperig. Hierdoor kan
het bloed beter doorstromen. Dit kan ervoor
zorgen dat wondjes (bijv. aan de vingers)
sneller genezen.

Iloprost wordt toegediend via een infuus.
Dat is een dun slangetje dat in een bloedvat
in uw arm wordt geschoven. Het infuus
loopt in totaal ongeveer 6,5 uur per dag. Na
6 uur wordt de toediening van Iloprost gestopt, en spoelen we het infuus 30 minuten
door. Daarna wordt het infuus losgekoppeld.
Het infuusnaaldje (de waaknaald) blijft wel
in uw arm zitten voor de volgende dag.

Iloprost wordt voorgeschreven bij vaatvernauwende aandoeningen zoals bij het
fenomeen van Raynaud.
Het effect van een behandeling met Iloprost
kan snel optreden en kan enkele weken
(soms maanden) aanhouden.

Hoeveel krijgt u?
Hoeveel Iloprost u krijgt, hangt af van
uw lichaamsgewicht. Het middel wordt
toegediend volgens een zogenaamd opbouwschema. Dit betekent dat de snelheid
waarmee Iloprost wordt toegediend (de inloopsnelheid) langzaam wordt opgehoogd.

Opname in het ziekenhuis
Voor de behandeling met Iloprost verblijft u
3 dagen in het ziekenhuis. U meldt zich op
de afgesproken dag ‘s morgens op de verpleegafdeling. Nadat u zich op de kamer geïnstalleerd hebt, begint de verpleegkundige
met de behandeling.

Controle
Tijdens de toediening van Iloprost controleert de verpleegkundige regelmatig uw
bloeddruk en polsslag. Afhankelijk van deze
controles én van hoe u zich voelt, wordt de
toedieningssnelheid van het infuus ingesteld.
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Bijwerkingen

Vruchtbaarheid,
zwangerschap en
borstvoeding

De behandeling met Iloprost 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)
Opvliegers (plotselinge aanval van
warmte)
Maag-darmklachten zoals misselijkheid
en braken
Zweten en/of koude rillingen
Gevoel van algehele malaise (gevoel van
ziek-zijn)
Bloeddrukverandering (verhoging of
daling)

•

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

Vaccinaties
Iloprost heeft geen invloed op uw afweer. U
hoeft daarom geen rekening te houden met
het tijdstip van eventuele vaccinaties.

Hoofdpijn is een bijwerking die vaak voorkomt. U kunt hiervoor in overleg met de
verpleegkundige paracetamol innemen.
Als u bij een eerdere behandeling last hebt
gehad van hoofdpijn, meld dat dan aan de
verpleegkundige. Zij kan u eventueel vóór
de behandeling al paracetamol geven om de
hoofdpijn te voorkomen.

Medicijnen
Medicijnen kunnen elkaar beïnvloeden en
het is niet altijd veilig om ze te combineren.
Denk hierbij aan:
• bloedvatverwijdende medicijnen. U
moet hier meestal mee stoppen tijdens
de infuusbehandeling. Overleg hierover
met uw behandelend arts voordat u met
de infuusbehandeling start.
• zelfzorgmedicatie, zoals pijnstillers die
u bij de drogist of apotheek kunt kopen.
Gebruikt u dergelijke middelen? Bespreek dit dan ook met uw arts.
• medicijnen die u door een andere behandelaar worden voorgeschreven,
zoals uw tandarts. Vertel ook hem/haar
dat u behandeld wordt met Iloprost.

Door het gebruik van
alcohol kunt u meer last van
bijwerkingen krijgen. Neem dus
liever geen alcohol op de dagen
dat u behandeld wordt met
Iloprost.
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Meer informatie
Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om
contact op te nemen met de poli Reumatologie. U vindt het telefoonnummer in het
adreskader achterin deze folder.
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St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E voorlichting@antoniusziekenhuis.nl
www.antoniusziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
Reumatologie
088 - 320 58 00
Belangrijk: In 2013 verhuist een aantal locaties. Hieronder vindt u
de huidige en nieuwe adressen met verhuisdata.

Nieuwe locaties

Huidige locaties die gaan sluiten

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1
(Opent 16 september 2013)

St. Antonius Ziekenhuis
Locatie Utrecht Overvecht
Paranadreef 2
(Sluit 11 september 2013)

St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6
(Opent 1 juli 2013)

St. Antonius Ziekenhuis
Locatie Utrecht Oudenrijn
Van Heuven Goedhartlaan 1
(Sluit 13 sep. 2013)
St. Antonius Polikliniek Vleuterweide
Utrechtse Heuvelrug 130-132, Vleuten
(Sluit 27 juni 2013)

Huidige locaties die blijven
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
Koekoekslaan 1
St. Antonius Polikliniek Houten
Hollandspoor 5
(Vanaf begin 2014 in nieuw pand
aan Hofspoor 2, Houten)

* St. Antonius Kaakchirurgie verhuist
op 16 september naar St. Antonius
Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 21 oktober kunt u
in Utrecht-De Meern terecht voor de
behandeling van uw spataderen.

St. Antonius Kaakchirurgie*
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12, De Meern
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Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
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