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JAK-remmers
Op dit moment zijn er 2 JAK-remmers (januskinase remmers) op de markt. Je krijgt dit medicijn als je
reumatoïde artritis (upadacitinib, filgotinib, baricitinib en tofacitinib) of artritis psoriatica hebt (tofacitinib)
Met biologische geneesmiddelen is uitgebreide ervaring opgedaan, daarom worden biologische
medicijnen meestal als eerste ingezet, wanneer
klassieke reumaremmers niet goed werken.
Als het eerste biologische medicijn niet goed werkt of te veel bijwerkingen geeft, is het advies van je
reumatoloog meestal een ander type biologisch medicijn of een JAK-remmer te proberen.
JAK-remmers kun je in pil-vorm slikken en zijn synthetisch, in tegenstelling tot biologische medicijnen.

Wat doen JAK-remmers?
Janus Kinase zijn eiwitten in je lichaam die betrokken zijn bij het doorgeven van boodschappen via
cytokines in je immuunsysteem. Cytokines zijn hele kleine deeltjes in je immuunsysteem. Zo klein dat je
ze zelfs met een speciale microscoop niet kunt zien.
Die cytokines kunnen ‘verkeerde’ boodschappen doorgeven waardoor pijn, stijfheid en zwellingen die bij
reumatoïde artritis (RA) horen ontstaan.
Een JAK-remmer, remt de ‘cytokines’ waardoor de RA tot rust komt.
De werking van een JAK-remmer treedt op na 8 tot 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij
sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Bijwerkingen
Elk lichaam reageert anders op medicijnen en ieder medicijn kan bijwerkingen geven. Of jij ook last krijgt
van bijwerkingen, is niet te voorspellen.
Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn:
Infecties zoals neusverkoudheid, gordelroos of blaasontsteking komen regelmatig voor. Als je deze
klachten hebt, neem dan contact op met je reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.
Maag- en darmklachten (zoals misselijkheid en/of

diarree)
Verhoogd cholesterol gehalte
Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die je zelf niet merkt maar je arts via bloedonderzoek wel in
de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.
Infecties: een JAK-remmer remt je afweersysteem.Hierdoor wordt ook jouw afweer tegen infecties
geremd. Je kunt dus makkelijker een infectie krijgen en soms verlopen infecties ook heftiger. Als je
een gewone verkoudheid hebt zonder koorts, dan kun je een JAK-remmer gewoon door blijven
gebruiken. Als je een infectie met koorts hebt of je ziek voelt, mag je meestal (tijdelijk) geen JAKremmer gebruiken. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in je lichaam. Neem dan
altijd contact op met je reumatoloog,reumaverpleegkundige of huisarts.
Een compleet overzicht van de werking en bijwerkingen per biologisch medicijn vind je ook op
apotheek.nl of op de website van bijwerkingencentrum Lareb. Neem contact op met je arts of apotheker
als je last krijgt van bijwerkingen.
Meld de bijwerkingen die je ervaart ook via het meldformulier bij bijwerkingencentrum Lareb. Zo kan
iedereen goed volgen welke bijwerkingen op kunnen treden bij gebruik van de verschillende biologische
medicijnen.
Overleg met je arts wat je moet doen als je een bijwerking krijgt. Stop nooit zomaar zelf met het gebruik
van medicijnen.

Bij wie kun je terecht als je vragen hebt?
Als je vragen hebt over jouw behandeling of over (mogelijke) bijwerkingen van JAK-remmers, stel deze
dan tijdens je afspraak met je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker. Het is belangrijk dat je
bijwerkingen meldt, ook als je geen afspraak hebt. Bel dan de polikliniek.

Tip: Schrijf al je vragen van te voren op zodat je bij je eerstvolgende afspraak geen vraag
vergeet.

Medicijnfolders
Wil je meer informatie over het medicijn wat je gebruikt of gaat gebruiken? Kijk op onze pagina over
medicijnfolders. Daar vind je brochures over veel gebruikte medicijnen die je kunt downloaden.

Lees meer over de JAK-remmer upadacitinib
Lees meer over de JAK-remmer filgotinib
Lees meer over de JAK-remmer baricitinib
Lees meer over de JAK-remmer tofacitinib
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