Vedolizumab (Entyvio ®)
bij de ziekte van Crohn en colitis
ulcerosa

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van
Vedolizumab (Entyvio ®). In deze folder krijgt u informatie over de
werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in
geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van
de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan
kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.

Algemeen
Entyvio® bevat het werkzame bestanddeel Vedolizumab. Het is een
geneesmiddel dat selectief in de darmen werkt, zonder hierbij uw gehele
afweersysteem te onderdrukken. Het wordt gebruikt bij volwassenen met
een matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. U krijgt
dit geneesmiddel omdat andere behandelingen, zoals steroïden,
immunosuppressiva of biologicals, niet of onvoldoende hebben gewerkt.

Voorzorgsmaatregelen
Voordat u start met Vedolizumab is het van belang om sluimerende of
actieve infecties uit te sluiten of te behandelen. Voordat u start met de
behandeling (als dit nog niet gedaan is omdat dit al nodig was voor andere
medicatie) wordt u gecontroleerd op tuberculose (TBC) en hepatitis B
besmetting.

Werking
Vedolizumab is een monoklonaal antilichaam. Dit betekent dat het middel
gemaakt is om zich te binden aan een bepaalde cel of bepaald eiwit. In dit
geval aan een eiwit dat alleen op witte bloedcellen wordt aangetroffen.
Wanneer Vedolizumab aan dit eiwit bindt, voorkomt het dat de witte bloedcel
reageert met andere cellen in uw darmen. Dit helpt te voorkomen dat de
witte bloedcellen een ontsteking veroorzaken, wat de voornaamste oorzaak
is van symptomen bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Doel is de
ziekte tot staan te brengen (in remissie), symptomen en klachten van uw
ziekte te verminderen en ervoor te zorgen dat u niet steeds steroïden nodig
heeft.

Toediening
Vedolizumab wordt in het ziekenhuis via een infuus toegediend op de
dagbehandeling. Dit duurt ongeveer 30 minuten. U start met een behandeling
van 6 weken waarin u 3 Vedolizumab infusies krijgt toegediend. Na het
eerste infuus, ontvangt u opnieuw een infuus na 2 en 6 weken. Als de
behandeling goed aanslaat krijgt u iedere 8 weken opnieuw een infusie. De
eerste 2 keer dat u dit geneesmiddel krijgt wordt u 2 uur op de
dagbehandeling onder toezicht gehouden. Als u het middel goed verdraagt
kan u bij de volgende infusies na een uur naar huis.

Belangrijk is dat u klachten tijdens of na de infusie dadelijk aangeeft bij uw
verpleegkundige. Merkt u thuis klachten kan u contact opnemen met de MDL
verpleegkundige.
Een groot aantal patiënten bij wie de behandeling aanslaat, merkten
verbetering binnen 6 weken. Als u de ziekte van Crohn heeft en u heeft na 6
weken geen verbetering van de klachten gemerkt kan de arts besluiten om
na tien weken een extra dosis toe te dienen.
Als u colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn heeft en u merkt dat de
Vedolizumab minder lijkt te werkenkan de arts besluiten dat u het
geneesmiddel eens in de 4 weken toegediend gaat krijgen.

Belangrijk
Belangrijk is dat u het volgende meldt aan uw arts of MDL-verpleegkunidge
voordat u een Vedolizumab infusie krijgt:
Als u een infectie heeft, denkt dat u mogelijk een infectie heeft, of
infecties heeft die steeds terug komen
Als u leverproblemen heeft
Als u tuberculose (TBC) heeft of contact hebt gehad met iemand met
TBC
Als u onlangs gevaccineerd bent of als er een vaccinatie gepland is
Als u zwanger bent of een kinderwens heeft. Het is onbekend of
Vedolizumab schadelijk is voor uw ongeboren baby. Als u zwanger bent
meldt dit dan onmiddellijk aan uw arts of MDL verpleegkundige
Als u borstvoeding geeft. Het is onbekend of Vedolizumab in de
moedermelk terecht komt
Als u last heeft of krijgt van wazig zien, verlies van gezichtsvermogen of
dubbel zien, problemen met praten, zwakte in een arm of been, een
verandering in de manier waarop u loopt of problemen heeft met uw
evenwicht, aanhoudend doof gevoel, verminderd gevoel of verlies van
gevoel, geheugenverlies of verwardheid
Het is belangrijk om uw arts te informeren over alle geneesmiddelen die u
gebruikt. Ook de vrij verkrijgbare geneesmiddelen, de vitamines of
kruidensupplementen.

Bijwerkingen
Uw MDL arts zal met u bespreken of de behandeling geschikt voor u is. De
veiligheid en werkzaamheid van Vedolizumab zijn onderzocht bij patiënten
met een matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Uit
deze onderzoeken kwam dat de kans op infecties nauwelijks verhoogd is.
Ook tijdens het toedienen van het geneesmiddel via het infuus was het
aantal reacties laag. Zoals alle geneesmiddelen kan Vedolizumab
ongewenste reacties of bijwerkingen veroorzaken, niet alle patiënten zullen
hier last van krijgen.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn verkoudheid, hoofdpijn en
gewrichtspijn. Tot de mogelijk ernstige bijwerkingen van de behandeling met
Vedolizumab behoren reacties op de infusie zelf of allergische reacties en
infecties.
Meldt het dadelijk aan uw MDL-arts of MDL-verpleegkundige als u de
volgende symptomen opmerkt: piepende ademhaling of problemen bij het
ademen, galbulten, jeukende huid, zwelling, snelle hartslag, misselijkheid,
pijn op de infusieplaats, roodheid van de huid, (koude) rillingen, hoge koorts
of huiduitslag.
Wanneer u Vedolizumab krijgt voorgeschreven, krijgt u ook een kaartje voor
in uw portefeuille. Door dit kaartje worden u en uw arts gewezen op
belangrijke veiligheidsinformatie tot het gebruik van Vedolizumab. Het is
belangrijk dat u altijd doorgeeft aan uw MDL-arts of MDL-verpleegkundige als
u denkt dat u mogelijk bijwerkingen heeft terwijl u Vedolizumab gebruikt.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op
met uw behandelend arts of de MDL verpleegkundige. De MDL
verpleegkundige heeft telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 11.00 tot 11.30 uur, (0318) 43 57 73.
De polikliniek maag-, darm-, leverziekten is op werkdagen van 08.30 – 17.00
uur bereikbaar via (0318) 43 43 45.
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