Gastro-enterologie

Een behandeling met
Vedoluzimab (Entyvio®)

Wat is Entyvio?

Voor patiënten met de ziekte van Crohn is de

Entyvio is het eerste biologische genees-

Het is mogelijk dat je niet reageert op de eerste

middel van een volledig nieuwe klasse van

3 infusies en dat jouw behandelend arts je een

medicatie: de anti-integrines of adhesierem-

extra dosis voorschrijft tijdens week 10. Na 14

mers. De actieve stof in Entyvio, met name

weken zal hij het resultaat van de behandeling

Vedolizumab, verhindert selectief dat de witte

evalueren.

respons op de behandeling vaak wat trager.

bloedcellen vanuit de bloedbaan naar de darm
trekken door een eiwit op het oppervlak van
de witte bloedcellen te blokkeren. Entyvio

Opstarten en dosis

is met andere woorden een darmselectieve
immunosuppressieve behandeling en kan

Vooraleer een behandeling met Vedoluzimab

gebruikt worden voor de behandeling van de

kan worden gestart, screenen we jou eerst op

ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

tuberculose. Dit gebeurt met een röntgenfoto
van de longen, een tuberculine huidtest en een
bloedafname. Vedoluzimab wordt toegediend

Wat is het
effect van een
behandeling met
Entyvio?
De respons op een behandeling met Entyvio kan
variëren: niet iedereen zal op dezelfde manier of
op hetzelfde moment reageren. Voor patiënten
met colitis ulcerosa kan er 6 weken na de eerste
infusie al resultaat zijn. Maar het kan ook dat
je op dat ogenblik nog geen veranderingen
ondervindt. Stop in dat geval zeker niet met de
behandeling! Pas na 10 weken kan en zal de arts
jouw behandeling evalueren.

via een infuus. De dosis bedraagt steeds 300
mg, onafhankelijk van jouw gewicht of de ernst
van jouw ziekte.

Hoe ziet het
behandelingsschema eruit?
Bij het opstarten van de behandeling wordt het
infuus toegediend op week 0, op week 2 en op
week 6 gedurende. De behandeling duurt 30
minuten, gevolgd door 2 uur opvolging. Vanaf
week 14 wordt het infuus toegediend om de 8
weken gedurende 30 minuten, gevolgd door
15 minuten opvolging. Lijd je aan de ziekte van
Crohn, dan krijg je nog een extra infuus op
week 10. Afhankelijk van de klinische respons
kan er voor de onderhoudsbehandeling ook
gekozen worden een onderhuidse injectie
elke 2 weken. Dit na 2-4 inductiedossisen via
infusen.
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Mogelijke
bijwerkingen
van Entyvio

Praktische
informatie

Klinische studies hebben de veiligheid en

Eerste infusie op …… / …… / ………… om ………… uur

werkzaamheid van Entyvio uitgebreid onderzocht. Ze toonden een zeer laag niveau van
bijwerkingen aan. Het blijft echter mogelijk
dat sommige patiënten toch geconfronteerd worden met verkoudheid, hoofdpijn,
gewrichtspijn, misselijkheid, koorts, neus- en
keelinfecties, vermoeidheid, hoest, bronchitis,
griep, rugpijn, huiduitslag, jeuk, sinusitis,
keelpijn en pijn in handen en voeten.

op het dagziekenhuis geneeskunde
Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij jouw arts
dit expliciet heeft gevraagd.
Tijdens de infusiebehandeling mag je de
ruimte niet verlaten. Breng daarom gerust
iets mee om te lezen of te werken. Je kan
ook wat rusten en praten met de andere
patiënten. Draag best comfortabele kledij.
In normale omstandigheden kan je na de

Zwangerschap en
borstvoeding

behandeling zelf naar huis rijden.

Neem bij een mogelijke zwangerschap(swens)

 alle werkdagen van 08:00u tot 18:00u

contact op met jouw behandelend arts. Het

 route 150 en route 45

Contactgegevens dagziekenhuis
geneeskunde campus Bornem
 03 890 17 43

al dan niet verderzetten van Vedozulzimab
tijdens de zwangerschap en borstvoeding

Contactgegevens dagziekenhuis

wordt per patiënt individueel bekeken en

geneeskunde campus Rumst

besproken met de arts. Zo mogelijk wordt

 03 880 96 99

Vedoluzimab vermeden in het 3e trimester

 alle werkdagen van 08:00u tot 18:00u

van de zwangerschap.

Heb je nog vragen?
Campus Bornem: neem contact op met Veroniek Vandewalle:
03 890 59 27 | route 40 | veroniek.vandewalle@azr.be
Campus Rumst: neem contact op met het dagziekenhuis:
03 880 91 96
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IBD-CENTRUM
CAMPUS BORNEM
dr. P. Potvin dr. M. Schils - dr. G. Van den Steen
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

IBD-CENTRUM
CAMPUS RUMST
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