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Inhoudsverantwoordelijke: dr. E. Humblet 
(Gastro-enteroloog) | December 2022

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

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.

Hebt u na het lezen van deze 
folder nog vragen, dan kunt u 
daarmee bij uw behandelend 
arts of IBD-verpleegkundige 
terecht.
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01 ALGEMEEN

Tot nu toe is de oorzaak van de 
ziekte van Crohn en Colitis Ulcero-
sa niet bekend. Elke behandeling 
met medicijnen is gericht op het 
onderdrukken van ontstekingsre-
acties. Dit leidt tot een verminde-
ring van de klachten en verkleint 
de kans op complicaties die zich 
bij deze ziekte kunnen voor doen.

De ziekte geneest niet door de 
behandeling met medicijnen. Na 
het afbouwen van of stoppen met 
deze medicijnen kunnen de klach-
ten weer terugkomen

02 OPSTARTEN MET 
VEDOLIZUMAB

Uw behandelende arts schrijft 
Vedolizumab voor wanneer andere 
medicijnen niet of onvoldoende 
hebben geholpen.

Bij patiënten met Colitis Ulcero-
sa of de ziekte van Crohn wordt 
een verhoogde ontstekingsreac-
tie gezien in de darm door een 
nog onbekende oorzaak. Bij deze 
ontstekingsreactie spelen witte 
bloedcellen een grote rol.
Vedolizumab is een antilichaam 
dat bindt aan een darmspecifiek 
eiwit (het α4β7‐integrine) dat al-
leen op de witte bloedcellen wordt 
aangetroffen. Door deze binding 
wordt verhinderd dat witte bloed-
cellen uit de bloedvaten naar de 
darm migreren, zodat de ontste-
king in de darm afneemt.
Hierdoor werkt Vedolizumab se-
lectief op de darmen.

Vedolizumab kan in combinatie 
met andere medicijnen worden 
voorgeschreven.

Na start van Vedolizumab kan het 
tot 14 weken duren voordat het 
effect van Vedolizumab merkbaar 
is. Over het algemeen is het effect 
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bij Colitis Ulcerosa eerder merk-
baar dan bij de ziekte van Crohn.

2.1 Vooronderzoeken
Voordat u start met dit medica-
ment is het belangrijk om even-
tuele sluimerende infecties uit 
te sluiten, zoals oa. tuberculose 
(TBC) en hepatitis (besmettelijke 
leverontsteking).
U kan tuberculose en hepatitis 
meedragen zonder dat u hier 
klachten van hebt. Het gebruik 
van dit medicament kan er na-
melijk toe leiden dat de infectie 
opnieuw actief wordt.

Daarom wordt bij alle patiënten 
een huidtest (Mantouxtest 
voor TBC), bloedafname en 
een röntgenfoto van de lon-
gen verricht voor de start van 
de medicatie.

2.2 Informeer uw 
IBD-verpleegkundige of 
behandelende arts
indien er sprake is van één of 
meer van onderstaande omstan-
digheden:

• Een koortsprobleem (gemeten 
temperatuur > 38°C)

• Een infectie op één plaats in 
uw lichaam (zoals een zweer 
op uw been).

• Een infectie in uw hele lichaam 
(zoals griep).

• Een langdurige of steeds te-
rugkerende infectie.

• Zware verkoudheid.
• Gebruik van medicatie.
• Verschijnselen van een aller-

gische reactie (overgevoelig-
heid).

Als u deze verschijnselen heeft 
tijdens uw behandeling, wacht 
dan met uw medicatie te bestellen 
maar neem contact op met de 
IBD-verpleegkundige, uw behan-
delende arts of de arts van wacht.
Zo kan eventueel op advies 
uw behandeling in pauze gezet 
worden en op een later tijdstip 
herstart worden.

Stop nooit zelf uw medicatie maar 
altijd na overleg met uw behande-
lend arts of IBD-verpleegkundige!
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03 TOEDIENINGS-
WIJZE

Vedolizumab wordt via een infuus 
in de bloedbaan gegeven in onze 
dagkliniek. Bij opstarten van de 
behandeling krijgt u een infuus op 
week 0, 2 en 6, vanaf week 
14 krijgt u een infuus om de 8 
weken. Als u de ziekte van Crohn 
heeft, heeft u nog recht op een 
extra infuus in week 10.

Het medicijn loopt gedurende 
een periode van 30 minuten in. 
Bij ieder infuus krijgt u 300 mg 
Vedolizumab toegediend, deze 
dosering is steeds hetzelfde en 
onafhankelijk van uw gewicht.

U hoeft niet nuchter te zijn tij-
dens de behandeling. In normale 
omstandigheden kan u na de 
behandeling zelf naar huis rijden. 
Idealiter brengt u de eerste 3 ke-
ren van de behandelingen iemand 
mee om u te begeleiden, mocht u 
zich moe of onwel voelen.
Tijdens het inlopen van het infuus 
mag u de afdeling niet verlaten 
omdat de verpleegkundige u 
steeds moet kunnen observeren.

Om uw wachttijd in de dagkliniek 
te verkorten, vragen we u om 
de medicatie te bestellen in de 

ochtend van uw toediening via het 
nummer van de dagkliniek 089 
32 67 90. Dit op voorwaarde dat 
u geen specifieke lichamelijke 
klachten, tekens van infectie of 
koorts heeft. Indien u een van 
deze klachten zou ervaren, dient 
u eerst contact op te nemen met 
uw behandelende arts, alvorens 
de medicatie te bestellen.

Indien u ziek bent of niet op uw 
afspraak kunt komen, dan meldt 
u zich best één dag van te voren 
telefonisch af bij de dagkliniek! In 
uw plaats kunnen wij dan iemand 
anders helpen.
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04 CONTROLES

Voor een veilig verloop van uw 
behandeling is het noodzakelijk 
dat u zich houdt aan de afspraken 
die met u worden gemaakt. Ook 
is het noodzakelijk om regelmatig 
bloedonderzoek te laten doen. 
Soms wordt er ook een controle 
endoscopie gepland.

Deze controles zijn nodig om het 
effect van de behandeling met 
Vedolizumab te kunnen opvolgen.

05 BIJWERKINGEN

Zoals bij alle geneesmiddelen, kan 
ook het gebruik van Vedolizumab 
bijwerkingen geven. Let wel, niet 
iedereen ondervindt deze bijwer-
kingen.
Klinische studies hebben de veilig-
heid en werkzaamheid van Ved-
olizumab onderzocht. Ze toonden 
een zeer laag niveau van bijwer-
kingen aan.

Bijwerkingen die kunnen op-
treden tijdens de toediening
Overgevoeligheidsreacties als 
gevolg van het infuus. Uw lichaam 
kan schrikken doordat het in korte 
tijd een kwart liter extra volume in 
de bloedbaan krijgt. Dit kan zich 
uiten door schommelingen in de 
bloeddruk. De verpleegkundige 
controleert daarom uw bloeddruk. 
Ook pijn en irritatie op de inf-
uusplaats, koude rillingen en een 
koud gevoel zijn bijwerkingen die 
tijdens of vlak na het infuus kun-
nen optreden. Infusiereacties met 
Vedolizumab zijn zeldzaam.
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Mogelijke bijwerkingen na uw 
behandeling
Verkoudheid, hoofdpijn, ge-
wrichtspijn, koorts door infecties, 
rugpijn, jeuk en huiduitslag. Bij 
iedere mogelijke bijwerking dient 
u contact op te nemen met uw 
behandelende arts of IBD-ver-
pleegkundige.
De volledige lijst met bijwerkingen 
vindt u in de bijsluiter.

06 ZWANGERSCHAP 
EN BORST-

VOEDING
Als u zwanger wilt worden of 
borstvoeding wilt geven terwijl u 
Vedolizumab gebruikt, raadpleeg 
dan vooraf uw behandelende arts 
voor meer informatie. Stop nooit 
op eigen initiatief uw behandeling.
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07 AANDACHTS-
PUNTEN

Laat uw behandelende arts weten 
als u een operatie of tandheel-
kundige ingreep moet ondergaan. 
Breng de arts of tandarts die de 
ingreep uitvoert op de hoogte dat 
u een behandeling met Vedolizu-
mab volgt.

08 VACCINATIES

De internationale (volgens ECCO) 
en nationale (BIRD) richtlijnen 
adviseren om onder een behan-
deling met Vedolizumab u zo goed 
mogelijk te vaccineren tegen 
mogelijke infecties.
Uw behandelend arts en IBD-ver-
pleegkundige zullen u hierover 
verdere toelichting geven.

De meeste vaccinaties bestaan 
uit niet-levende micro-organis-
men en mogen zonder problemen 
uitgevoerd worden onder deze 
behandeling. Dit zijn bijvoorbeeld 
het griepvaccin, het pneumo-
coccenvaccin (longontsteking), 
vaccinatie tegen hepatitis A en B 
(geelzucht)…

Er zijn een aantal vaccins die 
levende of verzwakte micro-or-
ganismen bevatten zoals o.a. 
het vaccin tegen Gele Koorts 
(bij tropische reizen), het vaccin 
tegen mazelen, bof, rubella en het 
vaccin tegen varicella (=wind-/wa-
terpokken).

Deze mogen NIET gecombineerd 
worden met een immuunonder-
drukkende behandeling. Als u toch 
een levend, verzwakt vaccin nodig 
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heeft, raadpleeg dan eerst uw 
behandelende arts of uw lBD-ver-
pleegkundige.

09 TOT SLOT

Neem bij vragen of problemen 
contact op met uw IBD-verpleeg-
kundige. Dit kan bij voorkeur via 
mail. Vermeld altijd uw naam, 
voornaam en geboortedatum in 
uw bericht.
Op dinsdagvoormiddag en don-
derdagnamiddag is het ook 
mogelijk om telefonisch contact te 
nemen.

Wilt u eerder uw behandelende 
arts spreken, contacteer dan de 
IBD-verpleegkundige of de raad-
pleging Gastro-enterologie. Zij 
overleggen met uw behandelend 
arts en u wordt nadien opnieuw 
gecontacteerd.

Bij dringende problemen, kan 
u zich ook altijd wenden tot de 
Gastro-Enteroloog van wacht.
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9.1 Nuttige telefoonnum-
mers
• IBD-Verpleegkundige:  

tel. 089 32 66 20
• Raadpleging Gastro-Entero-

logie: tel. 089 32/65 10
• Gastro-Enteroloog van 

wacht via algemeen num-
mer Van het ZOL:  
tel. 089 32 50 50

• Dagkliniek Geneeskunde:  
tel. 089 32 67 90

• Psychologe: tel. 089 32 56 91
• Diëtiste: tel. 089 32 43 84
• Dienst Patiëntenbegelei-

ding:  
tel. 089 32 16 56

Deze folder wordt u aangeboden 
door de gastro-enterologen van 
het ZOL.

Wij hopen met deze folder en de 
diensten van de IBD-verpleegkun-
dige u meer inzicht te geven in uw 
ziekte en de behandeling.

Met dank aan de firma Takeda.
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NOTITIES
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