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Omalizumab (Xolair®) 
  

Uw dermatoloog heeft met u gesproken over omalizumab. Merknaam van omalizumab is Xolair®. In 

deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. Hebt u na het lezen van de folder nog vragen, 

dan kunt u deze altijd met uw dermatoloog bespreken. 

 

Let op: deze folder is geen vervanging van de bijsluiter. Lees ook altijd de bijsluiter voordat u aan het 

medicijn begint om goed op de hoogte te zijn van de werking, bijwerkingen en interacties met uw 

overige medicatie 

 

◼ Wat is omalizumab? 
Omalizumab is een geneesmiddel dat onder andere wordt gebruikt bij hardnekkige klachten van 

galbulten of netelroos. De medische naam van galbulten of netelroos is urticaria (zie ook de folder 

Urticaria). Wanneer deze klachten langer dan zes weken duren en er geen duidelijke oorzaak voor te 

vinden is, heet dit chronische spontane urticaria. Eén op de honderd mensen heeft er last van. Deze 

vorm van urticaria kan met omalizumab behandeld worden. Het doel van een behandeling met 

omalizumab is uw klachten van urticaria te verminderen. 

 

◼ Hoe werkt omalizumab? 
Omalizumab valt onder de groep medicijnen die ‘biologicals’ heten. Deze medicijnen lijken op 

menselijke moleculen. Omalizumab werkt tegen een antistof in mensen die IgE heet. IgE speelt een 

rol bij allergieën. Daarvan is bij urticaria meestal geen sprake. Toch is omalizumab werkzaam bij 

urticaria. Hoe het bij deze ziekte werkt, is nog onbekend.  

 

Omalizumab werkt niet altijd snel. Meestal merkt u na een paar weken dat uw urticaria rustig wordt 

door omalizumab. Het kan echter ook enkele maanden duren. Omalizumab wordt ingespoten onder 

de huid in het vetweefsel (subcutaan). 

 

◼ Hoe goed werkt omalizumab? 
Omalizumab werkt vaak goed. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de patiënten zelfs een 

zeer goed resultaat bereikt na drie maanden. U moet tijdens deze behandeling doorgaan met het 

innemen van uw andere geneesmiddelen tegen urticaria, vooral  antihistaminica in viervoudige 

dosering. Omalizumab wordt vaak langdurig gebruikt. Na het stoppen met dit middel kunt u weer last 

van urticaria krijgen.  

 

◼ Wanneer schrijft uw dermatoloog omalizumab voor? 
Als u chronische spontane urticaria heeft en uw klachten niet voldoende verminderen door andere 

geneesmiddelen, denk daarbij vooral aan antihistaminica-tabletten, kan uw dermatoloog omalizumab 

voorschrijven.  

 

◼ Wanneer mag u geen omalizumab krijgen? 
U mag geen omalizumab gebruiken als u weet dat u een allergie heeft voor omalizumab of 

toevoegingen in het geneesmiddel. 
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◼ Hoeveel omalizumab moet u gebruiken? 
U krijgt omalizumab om de vier weken. De dosering is 300 mg per keer (2 spuiten van 150 mg). Deze 

dosering is voor alle patiënten hetzelfde. Uw arts of een verpleegkundige spuit omalizumab onder de 

huid in het vetweefsel van de bovenarm (subcutaan).  

 

◼ Wat zijn de bijwerkingen door het gebruik van omalizumab? 
De meest voorkomende mogelijke bijwerkingen zijn (die bij minder dan 1 op de 10 mensen 

voorkomen): 

- hoofdpijn 

- reacties op de injectieplaats zoals pijn, jeuk, roodheid, zwelling 

- bij kinderen: koorts en pijn in de bovenbuik. 

 

Andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen (minder dan 1 op de 100 mensen) zijn: 

- misselijkheid 

- diarree 

- maagzuur 

- gewichtstoename 

- moeheid 

- slaperigheid 

- duizeligheid 

- flauwvallen 

- blozen 

- hoesten 

- kortademigheid 

- griepachtige klachten 

- jeuk 

- lichtovergevoeligheid van de huid 

- lage bloeddruk 

- galbulten 

- opgezwollen armen. 

 

Bijwerkingen die zelden voorkomen (minder dan 1 op de 1000 mensen) zijn: 

- infecties door parasieten 

- (ernstige) allergische reacties 

- spierpijn 

- gewrichtsklachten 

- haarverlies 

- huiduitslag 

- verminderde bloedplaatjes 

- zeldzame afweerziekten. 

 

Vanwege de zeer kleine kans op een allergische reactie, zal de arts u vragen om na de injectie nog 

enige tijd in kliniek of polikliniek te blijven voor observatie. 
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◼ Wanneer moet u uw arts waarschuwen? 
U moet uw dermatoloog waarschuwen als u: 

- een bijwerking krijgt  

- zwanger bent of zwanger wil worden 

- borstvoeding geeft 

- naar een land reist waar veel worminfecties voorkomen. 

   

◼ Omalizumab in combinatie met andere medicijnen 

Als u medicijnen krijgt voor een infectie door parasieten, kunnen deze medicijnen minder goed werken 

door het gebruik van omalizumab.  

 

◼ Wat kunt u zelf wel / niet doen? 
- u mag met dit middel autorijden 

- in overleg met uw arts mag u met dit middel andere medicijnen tegen urticaria gebruiken.  

 

 

 

 

Bovenstaande informatie is géén vervanging van de bijsluiter die u in de verpakking van omalizumab 

vindt. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, kunt u deze met uw dermatoloog bespreken. 

 

 
Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Bij het 

samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht.  

 

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks 

iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen 

in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.  

 

www.nvdv.nl 

 

 

Voor informatie over patiëntenorganisaties verwijzen wij u naar de 

website van Huidpatiënten Nederland. 

 

www.huidpatienten-nederland.nl 

 

 

http://www.huidarts.info/
http://www.huidpatienten-nederland.nl/

