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Start biologische reumaremmers 
 

Voordat u met een biologische reumaremmer (meestal anti-TNF) mag starten moet 
eerst nog het een en ander aan onderzoeken plaatsvinden.  
 

Onderzoek naar tuberculose  
In het verleden is bij een klein aantal 

patiënten, tijdens behandeling met de 

biologische reumaremmer anti-TNF, 

tuberculose (TBC) opgetreden. Dit betrof 

voornamelijk een opvlamming van een oude 

TBC infectie. Daarom wordt bij alle patiënten 

die starten met een biologische reumaremmer 

het risico op TBC geïnventariseerd. Standaard 

volgt een röntgenfoto van de longen. 

Afhankelijk van het risico op TBC volgt nog 

een huidtest (Mantoux test) die op de 

polikliniek longziekten verricht wordt en een 

bloedtest (Quantiferontest) waarvoor u bloed 

moet prikken. 
 
Onderzoek naar hepatitis B/C 
Door middel van een bloedtest wordt 
onderzocht of u drager bent of een verborgen 
virusinfectie met hepatitis B of C heeft. 
 
Inenting/vaccinatie tegen 
pneumokokken  
Bepaalde biologische reumaremmers kunnen 

het risico op infecties verhogen. 

Om het risico op een pneumokokkeninfectie 

(= een bacterie) te verlagen kan het zijn dat 

u een pneumokokkenvaccinatie 

(pneumovax23) aangeboden wordt. Bij de 

biologische reumaremmer rituximab wordt 

deze vaccinatie standaard 4 weken voor het 

eerste rituximab infuus toegediend. De 

injectie (in de spier) vindt plaats op de 

polikliniek reumatologie door de 

reumaverpleegkundige of doktersassistente. 

U krijgt hiervoor dus geen recept mee. 

 

 

 

 

De hieronder afgevinkte onderzoeken 
zijn op u van toepassing: 
 
1. Röntgenfoto op afdeling 

radiologie  
Almelo, route 1.6; Hengelo, route 0.8 

 Röntgenfoto van de longen. 
De aanvraag vindt digitaal plaats. U krijgt 
dus geen aanvraag op papier mee.  
 

2. Afspraak longarts  
Hengelo, route 0.9 

 Afspraak polikliniek longziekten voor 
Mantoux test (=kleine injectie) en na 3 
dagen aflezen hiervan. 

 Afspraak bij de longarts om uitslagen van 
tuberculose onderzoek te bespreken. 
Verwijzing vindt digitaal plaats. U 
ontvangt een oproep van de polikliniek 
longziekten.  
 

3. Bloedonderzoek: alleen bij 
Medlon prikpost in ziekenhuis 
Almelo, route 0.1; Hengelo, route 0.3 

 Hepatitis B en C bloedtest. 
De aanvraag vindt digitaal plaats. 

 Quantiferontest (let op: kan alleen op 
bepaalde tijden!) 
De aanvraag vindt digitaal plaats. 
 

4. Inenting/vaccinatie tegen 
pneumokokken 
Almelo, route 0.8; Hengelo, route 2.11 

 Pneumovax23 wordt toegediend op 
polikliniek reumatologie. 
Zo nodig volgt hiervoor een aparte 
afspraak. 
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Wat moet ik na bovenstaande 
onderzoeken/ingrepen doen? 
Neem telefonisch contact op met uw 
reumaverpleegkundige of reumatoloog 
(telefoonnummer 088 708 34 03) nadat alle 
onderzoeken verricht zijn, u eventueel een 
pneumokokkenvaccinatie gehad heeft en de 
longarts de uitslagen van het tuberculose 
onderzoek met u besproken heeft. U kunt met 
de biologische reumaremmer starten zodra de  
reumatoloog, naar aanleiding van alle 
onderzoeken, geen bezwaar ziet voor de 
behandeling. 
 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog 
vragen, neem dan contact op met uw 
reumatoloog, reumaverpleegkundige of 
bezoek onze website. 
 
Telefoonnummer polikliniek reumatologie: 
 088 708 34 03 

Website afdeling reumatologie: 
 zgt.nl/reumatologie 

 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

http://www.zgt.nl/reumatologie
https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

