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SUBCUTANE  
TOEDIENING VAN 
METHOTREXAAT, 
MINDER PIJN EN 

MEER AUTONOMIE 
VOOR DE PATIËNT

Wat is een subcutane injectie?

Een subcutane injectie is een onderhuidse injectie. Er 
wordt gebruik gemaakt van een korte naald die geplaatst 
wordt in een plooi in de huid die met de vingers wordt 
gemaakt. Het subcutaan injecteren kan aangeleerd 
worden aan de patiënt. Het maximaal injecteerbaar 
volume is 2 ml.

Wat is een intramusculaire injectie?

Een intramusculaire injectie is een injectie in een spier. 
Er wordt gebruik gemaakt van een langere naald. Het 
intramusculair injecteren is voorbehouden voor een 
arts of verpleegkundige. Het maximaal injecteerbaar 
volume is 5 ml.

Behandeling van reumatoïde artritis met 
methotrexaat.

Methotrexaat (Ledertrexate, Emthexaat) aan lage dose-
ringen (7,5 tot 25 mg per week oraal of intramusculair) 
blijft de eerste keuze als basisbehandeling van reuma-
toïde artritis.

In verschillende Europese landen wordt methotrexaat 
echter ook subcutaan toegediend. De huidige situatie 
in België is anders gezien de mogelijkheden voor een 
subcutane toediening gering zijn.

Uit farmacokinetische studies is gebleken dat er geen 
statistisch significant verschil is tussen subcutane en 
intramusculaire toediening van methotrexaat. Uit 
deze onderzoeken bleek ook dat subcutane injecties 
als minder pijnlijk worden ervaren en goed worden 
verdragen.

Op vandaag betekent een wekelijkse intramusculaire 
injectie door een arts of verpleegkundige, een inspan-
ning van de patiënt die zich dient te verplaatsen of af 
te wachten tot wanneer de zorgverstrekker langskomt. 
Soms ook een extra kost en een verlies aan arbeidsca-
paciteit. Het grote voordeel van subcutane injecties 
is dat patiënten zichzelf kunnen leren prikken. Dit na 
een duidelijke opleiding van de patiënt door de arts 
of door de (thuis)verpleging hoe zij subcutaan moeten 
prikken en hoe zij moeten omgaan met morsaccidenten 
en afvalverwerking. Heel wat patiënten met een reuma-
toïde artritis dienen zichzelf reeds subcutane injecties 
toe met een biological.

Verschillende studies ondersteunen het concept 
van een toename van het subcutaan toedienen van 
methotrexaat voor het optimaliseren van de behande-
ling van reumatoïde artritis. 

Een magistrale oplossing?

Aangezien de behandeling met methotrexaat veelal 
chronisch is, zijn de kostprijs van de therapie en het 
gebruiksgemak een belangrijke factor bij de keuze van 
een behandeling.

Door te kiezen voor een magistrale bereiding kan een 
hoge dosering in een klein injectievolume worden 
bereid. Hierdoor kan ook voor patiënten met hoge 
dosering, toch gekozen worden voor een subcutane 
injectie aan een aanvaardbare prijs. 
Deze subcutane injecties zijn verkrijgbaar via uw 
apotheker.

Vraag meer informatie  

aan uw arts of apotheker.




