
REUMATOLOGIE MARTINIZIEKENHUIS GRONINGEN 

PATIENTENINFORMATIE BELIMUMAB (Benlysta®) injectie 

 

Belimumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met systemische lupus erythematodes. 

Het wordt gebruikt als andere medicijnen onvoldoende helpen. 

 

Hoe werkt belimumab? 

Belimumab is een medicijn dat ervoor zorgt dat bepaalde witte bloedcellen (de B-lymfocyten) 

minder lang leven. Deze B-lymfocyten zijn onderdeel van het afweersysteem. Het zijn verdedigers 

tegen ongewenste infecties. Ze spelen ook een rol bij verschillende auto-immuunziekten zoals 

reumatoïde artritis en SLE. Er is dan soms sprake van een overmatige activiteit van de B-lymfocyten. 

Vermindering van het aantal B-lymfocyten kan daarom de ziekte tot rust brengen. 

 

Hoe wordt belimumab toegediend? 

Belimumab is een medicijn dat toegediend wordt door middel van een injectiepen. De injectie wordt 

1x per week (200mg) toegediend onder de huid. In principe kunt u deze injecties zelf in de 

thuissituatie spuiten. U ontvangt hiervoor een instructie. Is het zelf spuiten bezwaarlijk dan kan 

de assistente van de huisarts of een thuiszorgverpleegkundige dit doen. 

 

Lees voor gebruik de bijsluiter 

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De 

bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen 

van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog of apotheker. 

 

Moment van werking 

Na drie maanden kunt u de werking van het medicijn vernemen. Na een half jaar moet het 

maximale effect bereikt zijn. 

 

Mogelijke bijwerkingen? 

De meest voorkomende en/of belangrijke staan hieronder beschreven: 

 

In sommige gevallen: 

-           Misselijkheid, diarree 

-           Infecties 

-        Depressie, suïcidale gedachten of zelfverwonding 

 

In zeldzame gevallen: 

 

- Allergische reacties: in het algemeen mild tot matig en soms ernstiger, in zeldzame 

gevallen. De symptomen van deze reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, 

netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage 

bloeddruk. Bij deze symptomen moet u met spoed contact opnemen met uw 

huisarts of de polikliniek. 

 

Als u ernstige bijwerkingen heeft moet u stoppen met de belimumab en zijn er extra 

maatregelen nodig. Neem daarom contact op met een arts bij: 

 

-          Depressie, suïcidale gedachten of zelfverwonding 
-           Ernstige benauwdheid of duizeligheid 

-           Verminderd bewustzijn 

-           Koorts



-           Koude rillingen 

- Verschijnselen van een infectie, zoals ziek zijn, koorts, (toename van) hoesten met 

opgeven van slijm, pijn bij plassen, aanhoudende diarree. 

 

Wanneer mag het niet worden gegeven? 

-           Bij infecties 

-           Vrouwen: Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. 
 

 

Als u twijfelt of u een infectie heeft, dient u te overleggen met uw huisarts. 

In geval van infectie moet het toedienen van de injectie tenminste 2 weken uitstellen. U moet dan 

contact opnemen met de reumaconsulente: 050-5246955. 

 

Wat is het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding? 

Voor mannen: 

Voor zover nu bekend is, heeft belimumab geen invloed op de vruchtbaarheid. Mannen met een 

kinderwens mogen belimumab gebruiken echter er zijn geen gegevens over de effecten van 

belimumab op de vruchtbaarheid. 

 

Voor vrouwen: 

Voor zover nu bekend is, heeft belimumab geen invloed op de vruchtbaarheid. Het is erg belangrijk 

om uw reumatoloog te vertellen als u zwanger wil worden of al zwanger bent. Belimumab kan de 

afweer bij het ongeboren kind beïnvloeden. Vrouwen moeten vier maanden voor een eventuele 

zwangerschap stoppen met het gebruik van belimumab. Het is niet bekend of belimumab 

aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind kan veroorzaken. Daarom mag u tijdens een 

zwangerschap geen belimumab gebruiken. U mag belimumab ook niet gebruiken als u borstvoeding 

geeft. Het geven van borstvoeding wordt ook ontraden aan vrouwen die minder dan 4 maanden 

geleden belimumab hebben gebruikt. Overleg de situatie met uw reumatoloog. Het is dus belangrijk 

om tijdens het gebruik van belimumab tot en met 4 maanden na het stoppen van belimumab een 

betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken. 

 

Operaties of tandheelkundige ingrepen ondergaan? 

Het gebruik van belimumab kan een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde 

wondgenezing geven. Het advies is om te overleggen met uw behandelaar als u geopereerd moet 

worden. 

 

Vaccinaties 

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie 

aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich 

meebrengen. 

Denkt u vaccinaties nodig te hebben in verband met verre reizen? Overleg dan met de GGD. 
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