
Iloprost is een medicijn dat vaatverwijdend werkt. Tevens remt het de bloedplaatjes in het vastplakken aan de 
vaatwand. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming bevorderd, dit kan ervoor zorgen dat wondjes (bijv. aan de 
vingers) sneller genezen.

Iloprost wordt voorgeschreven als door vaatvernauwing de bloeddoorstroming belemmerd wordt. Dit kan 
o.a. voorkomen bij: 
• Het fenomeen van Raynaud;
• Vaatontstekingsziekten;
•  Wondjes/zweertjes aan vingers of tenen (of elders) bij patiënten met systemische sclerose, mixed 

connective tissue disease en systemische lupus erythematodus.

Hoe wordt iloprost toegediend
De behandeling per infuus met iloprost duurt in het algemeen 3 tot 5 achtereenvolgende dagen. Sommige 
patienten krijgen wekelijks één infuus.  Iloprost wordt in ongeveer 6 uur toegediend. Uw arts zal met u 
bespreken of u na elk infuus naar huis kunt gaan of gedurende de hele behandeling in het ziekenhuis zult 
verblijven. 
De voorgeschreven dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en wordt toegediend volgens een 
opbouwschema. Dit betekent dat de snelheid waarmee het infuus inloopt geleidelijk wordt opgehoogd.

Moment van werking
Het resultaat van de behandeling is individueel verschillend. Sommige patiënten merken direct dat de 
aangedane plekken warmer worden, het kan echter ook wat langer duren voordat er effect optreedt.

Mogelijke bijwerkingen
• Hoofdpijn;
• Maag-darmklachten zoals misselijkheid en braken;
• Warmtesensatie en transpiratie;
• Bloeddrukverandering;
• Pijn in de kaak;
• Pijn in het aangedane lichaamsdeel.

Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Daarom wordt het gebruik van 
alcohol op de dagen dat u behandeld bent met iloprost ontraden.

Controles/metingen
• Tijdens de infusie zal de verpleegkundige uw bloeddruk en hartfrequentie controleren.
•  De toedieningssnelheid van het infuus is afhankelijk van bovenstaande metingen en van hoe u zich voelt 

(of u bijvoorbeeld last van hoofdpijn of misselijkheid heeft).

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.
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Gebruik van andere medicatie tijdens de behandeling met iloprost 
•  Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan 

uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
• Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Bron
• Farmacotherapeutisch Kompas 
• Patiënteninformatie LUMC
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