
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Behandeling MS - Glatirameeracetaat 
  

Glatirameeracetaat is een mengsel van kleine eiwitten, dat vermoedelijk 

de werking van het afweersysteem beïnvloedt en daarmee de kans op 

ontstekingen in de hersenen vermindert.  

 

Dosering 

Het wordt per injectie toegediend, in 2 varianten.  

 Dagelijks 20 mg onder de huid of 

 Driemaal per week 40 mg onder de huid.  

 

Belangrijkste bijwerkingen 
 Rond de injectieplaats kan irritatie van de huid ontstaan.  

 Ook kunnen huidafwijkingen op de injectieplaats ontstaan zoals roodheid, zwelling en 

soms verlies van onderhuids vetweefsel. 

 Een deel van de gebruikers ervaart na de injectie soms roodheid, hartkloppingen en 

kortademigheid, dit duurt ongeveer 15-30 minuten na het injecteren.  

 Voor zover bekend is de kans klein dat het lichaam antistoffen aanmaakt, die de werking 

verminderen.  

 

Wat kunt u verwachten?  
Als u de mijnOLVG MyChart app gebruikt vindt u informatie over het ziektebeeld en 

verschillende medicatiemogelijkheden.  

 

Ook ziet u het overzicht van de afspraken, en wanneer er bijvoorbeeld een bloedcontrole 

moet worden gedaan. 
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Afsprakenoverzicht 

Wanneer Actie 

Na 1 maand Telefonisch controleafspraak VSPA 

Na 3 maanden Poli afspraak bij VSPA 

Na 6 maanden  MRI-hersenen zonder contrast (baseline) 

Hierna poliafspraak bij Neuroloog voor de uitslag.  

Elke 6 

maanden 

Poliklinische afspraak bij VSPA of neuroloog 

Na 1 jaar 

Na 2 jaar  

Na 5 jaar 

MRI-hersenen zonder contrast  

Hierna poliafspraak bij Neuroloog voor de uitslag. 

 

Het recept wordt naar Eurocept gestuurd. Vervolgens wordt door instructie-verpleegkundige 

van het de Zorgservice van contact met u opgenomen. Praktische begeleiding bij 

prikinstructie wordt door dit zorgbedrijf geleverd, de uiteindelijke behandeling en keuzes t.a.v. 

veranderingen in de behandeling worden altijd in het OLVG bepaald.  

 

Hoe en wanneer u contact met ons op kan nemen 
 Bij vragen over eventuele MS gerelateerde klachten (nieuwe of verergerde) of 

bijwerkingen van de medicatie kunt u stellen via MijnOLVG, dit heeft de voorkeur 

vanwege de privacy. Wij zullen dan contact met u opnemen.  

 Graag attenderen wij u er op dat in de mijnOLVG omgeving, veel gestelde vragen staan 

waar u misschien al antwoord kan vinden en dus geen contact met ons hoeft op te 

nemen.  

 Polikliniek neurologie OLVG West 020-5108883 over de planning van afspraken of 

plannen van MRI scan. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Contact  
polikliniek Neurologie, locatie Oost 

T 020 599 30 45 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur) 

P3 

 

polikliniek Neurologie, locatie West 

T 020 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur) 

route 12 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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