
IBD (inflammatoire darmziekten)

Een behandeling met
Ustekinumab (Stelara®)
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Voor de toediening met Ustekinumab 
moet je een aantal controlevragen 
beantwoorden:

1/  Ben je onlangs ziek geweest of heb je 
op dit moment griepklachten of een 
verkoudheid?

O Neen
O ja. Zo ja, heb je koorts (>38.5°C)? 
 O neen
 O ja

2/  Zijn er sinds de vorige toediening nog 
veranderingen geweest in je medicijn-
gebruik?

O neen
O ja. Zo ja, wat is er veranderd?  ..............
.........................

3/  Heb je minder dan 2 weken geleden een 
vaccinatie gehad of verwacht je dat je de 
komende 4 maanden nog gevaccineerd 
gaat worden tegen gele koorts en/of 
bof/mazelen/rode hond (BMR-vaccin)?

O neen
O ja

4/ Onderga je binnenkort een operatie?

O neen
O ja

Indien JA wordt geantwoord op 1 van 
deze vragen, dan mag Ustekinumab niet 
worden opgestart en moet je eerst jouw 
behandelend arts raadplegen.

Wat is
Ustekinumab?
Ustekinumab (Stelara®) is een geneesmiddel 
dat ontstekingen afremt en daarom wordt 
voorgeschreven voor de behandeling van 
de ziekte van Crohn. Het behoort tot de 
groep geneesmiddelen onder de noemer 
“immunosuppressiva”: deze geneesmiddelen 
zorgen voor een goede werking door een 
deel van het afweersysteem te verzwakken.

Ustekinumab is een monoklonaal anti-
lichaam: dit zijn eiwitten die specifiek 
bepaalde eiwitten in het lichaam 
herkennen en zich eraan binden.

Opstarten 
dosis
Voor een behandeling met Ustekinumab 
kan worden opgestart, screenen we eerst 
op actieve of inactieve tuberculose. Deze 
screening gebeurt met een röntgenfoto 
van de longen, een tuberculine huidtest 
en een bloedafname. Er wordt daarnaast 
navraag gedaan of je een latexallergie hebt.

Ustekinumab wordt in eerste fase toege-
diend via een infuus. Nadien wordt 
de behandeling verdergezet met een 
subcutane (onderhuidse) injectie om de 8 
of 12 weken (onderhoudsbehandeling).
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Mogelijke
nevenwerkingen
Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na 
het infuus volgende bijwerkingen optreden: 
hoofd- en spierpijn, duizeligheid en lage 
bloeddruk, moeite met ademen of slikken, 
uitslag, gezwollen gelaat, lippen, mond of 
keel. Verwittig onmiddellijk de verpleeg-
kundige wanneer je je onwel voelt tijdens 
de toediening. Dit wijst op een allergische 
reactie.

Bij gebruik van Ustekinumab kan je lichaam 
minder weerstand bieden tegen infecties. 
Raadpleeg je arts als je één van volgende 
symptomen opmerkt:
• koorts
• griepachtige symptomen
• zweetaanvallen ’s nachts
• vermoeidheid
• kortademigheid
• een hoest die niet overgaat
• een warme, rode, pijnlijke huid of een 

pijnlijke huiduitslag met blaren
• een brandend gevoel bij het plassen
• diarree

Zeldzaam (max 1/1000 pers) maar ernstige 
huidaandoening is een erythrodermische 
psoriasis of explosieve dermatitis = vervel-
ling van de huid, verergering van roodheid 
en vervelling van de huid over een groter
gebied van de huid kunnen symptomen 
zijn. Waarschuw onmiddellijk uw arts.

De beschermdop over de naald van de 
voorgevormde spuit is vervaardigd uit latex, 
wat allergische reacties kan veroorzaken bij 
personen die gevoelig zijn voor latex.

Zwangerschap
Wens je zwanger te worden of ben je reeds 
(al dan niet onverwacht) zwanger, dan 
is het aanbevolen het medicatiebeleid te 
bespreken met jouw behandelend arts. 
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Praktische info

De eerste toediening is gepland op 

.................... om .................... uur op het

O  dagziekenhuis geneeskunde 
(campus Bornem, route 150)

O dagziekenhuis campus Willebroek

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij jouw 
arts dit heeft gevraagd. Tijdens de infusie-
behandeling mag je  de infuuseenheid niet 
verlaten. Breng gerust iets mee om te lezen 
of te werken. Je kan ook wat rusten of 
praten met de andere patiënten.

Draag best comfortabele kledij. In normale 
omstandigheden kan je na de behandeling 
zelf naar huis rijden.

Contact

Dagziekenhuis campus Bornem
03 890 17 43. Alle werkdagen tussen 
08:00u en 18:00u.

Dagziekenhuis campus Willebroek 
03 860 32 43. Alle werkdagen tussen 
07:00u en 18:00u.

Heb je nog vragen, neem dan 
contact op met de IBD verpleeg-
kundig consulente

Veroniek Vandewalle
03 890 59 27
veroniek.vandewalle@azr.be

Neem contact op met de afdeling 
wanneer je niet aanwezig kan zijn op 
de gemaakte afspraak.
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dr. P. Potvin dr. G. Van den Steen

Veroniek Vandewalle

IBD-verpleegkundig consulente, 
Veroniek.vandewalle@azr.be

03 890 59 27

DIENST IBD
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