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Afspraak 
Voor uw afspraak kunt u zich melden bij de Dagbehandeling, 
balie 134, op de eerste verdieping van het Franciscus Gasthuis.  
 
Spoedeisende vragen 
Voor spoedeisende vragen na de behandeling kunt u telefonisch 
opnemen met het Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010 
– 461 6161. U kunt dan vragen naar de dienstdoende arts-
assistent Longziekten.  
 

Inleiding 
Uw arts heeft het medicijn omalizumab voorgeschreven. 
Omalizumab wordt ook wel Xolair® genoemd. Het is een anti-

IgE behandeling geregistreerd voor de behandeling van ernstig 
astma. In deze folder geven wij u informatie over de 
behandeling. 
 

Wat houdt de behandeling in? 
Allergische prikkels zorgen ervoor dat er immuunglobuline (IgE) 
vrijkomt in uw lichaam. U krijgt hierdoor last van een 
allergische reactie en benauwdheid. 
 
Het medicijn Omalizumab vangt IgE weg in uw lichaam. IgE 
kan daardoor geen allergische reactie meer veroorzaken. U 

heeft hierdoor minder last van benauwdheid. 
 

Voorbereiding 
Voordat de behandeling start is het nodig om te bepalen 
hoeveel IgE er gemiddeld in uw lichaam zit. Een 
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verpleegkundige neemt hiervoor een kleine hoeveelheid bloed 

bij u af. Dit wordt in het laboratorium onderzocht. 
De arts krijgt de uitslag te zien en bepaalt wat voor u de beste 
dosis omalizumab is. Hoe meer IgE in uw lichaam zit, hoe hoger 
de dosis omalizumab is die u krijgt. 
 

De behandeling  
De bereiding van de Omalizumab duurt een half uur. Een 
verpleegster spuit omalizumab onder uw huid in de bovenarm 
of buik. Afhankelijk van de hoogte van het IgE en uw gewicht 
gebeurt dit eens in de twee of eens in de vier weken op de 
dagbehandeling van het Franciscus Gasthuis.  

 
U wordt vervolgens goed in de gaten gehouden. De verpleging 
zal meerdere malen de bloeddruk bij uw controleren en kijken 
of er zich geen ongewenste bijwerkingen voordoen. 
 
De eerste vier keren worden altijd voor 16:00 uur ingepland in 
verband met eventuele reacties. Als na 90 minuten alles goed 
gaat met u, dan mag u naar huis. 
Hierna worden de vervolgbehandelingen altijd om 17:00 uur 
ingepland op de dagbehandeling.  U mag na 30 minuten bij 
geen klachten naar huis. 

 

Na de behandeling 
De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 
 hoofdpijn 
 huidreacties, zoals zwelling, roodheid en jeuk op de plaats 

van injectie 
 
Het komt voor dat het medicijn Omalizumab ook allergische 
reacties kan veroorzaken. Deze kunnen zo ernstig zijn dat de 
verpleegkundige u direct medicijnen moet toedienen. Dit is dan 
ook de reden waarom u na de injectie niet meteen naar huis 

mag. 
 
Stop nooit op eigen initiatief met deze medicijnen 
Als het beter gaat, zijn veel mensen geneigd om te stoppen 
met de medicijnen. Stop nooit zomaar. Als u dat doet, komen 



uw klachten meteen weer terug. U kunt dan onnodige schade 

aan uw longen oplopen. Stop uitsluitend in overleg met uw arts. 
 

Vragen 
Wij hopen dat u na het lezen met vertrouwen het onderzoek 
tegemoet gaat. Als u vragen heeft, kunt u van maandag tot en 
met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Dagbehandeling, via 
telefoonnummer: 010 – 461 6323.  
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