Checklist infecties

Geachte heer, mevrouw,
U wordt behandeld met Vedolizumab (Entyvio) op het Dagcentrum van het UMCG.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Mogelijke bijwerkingen zijn infuusreacties of allergische reacties (kunnen maximaal bij 1 op de
100 patiënten voorkomen) en infecties (kunnen maximaal bij 1 op 10 patiënten voorkomen)
Vertel uw arts onmiddellijk als u een van de volgende situaties opmerkt:
• Piepende ademhaling of benauwdheid
• Galbulten
• Jeukende huid
• Zwelling
• Snelle hartslag
• Misselijkheid
• Pijn op plaats waar infuus wordt toegediend
• Rode huid of huiduitslag
• Koude rillingen of beven
• Hoge koorts
Bij Natalizumab (Tysabri), een ander breder werkzaam (binding alpha4beta7 + alpha4beta 1)
medicament uit deze groep, kon zich een progressieve multifocale leuco-encephalopathie
(PML) van de hersenen voordoen. Vedolizumab bindt alleen het darmspecifiekere alpha4beta1
en deze hersenziekte heeft zich bij Vedolizumab sinds registratie dan ook nog nooit voorgedaan. De overheid vraagt hier uit veiligheidsoverweging echter wel op te blijven letten. We
vragen u om die reden dan ook om uw arts onmiddellijk te melden mochten onderstaande
neurologische klachten zich voordoen.
• Progressieve verzwakking aan een zijde van het lichaam of onhandigheid van de ledematen
• Verstoord zicht
• Verandering in denken,geheugen en oriëntatie, leidend tot verwardheid en persoonlijkheidskenmerken.

Dieetvoorschriften
Tijdens gebruik van dit medicijn wordt u afgeraden om voedingsproducten te eten waarbij
een verhoogde kans is op de aanwezigheid van de Listeria bacterie. Deze komt voor in
verschillende voedingswaren zoals voorverpakt gerookte zalm en makreel, rauw vlees (zoals carpaccio, filet americain, tartaar en rosbief). Listeria komt ook voor in zogenoemde
rauwmelkse, ongepasteuriseerde, kazen. Dit zijn bijvoorbeeld brie en camembert. Rauwmelkse kazen herkent u aan de opmerking ‘au lait cru’ op het etiket. Als op het etiket ‘au lait
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pasteurisé’staat, is het gewoon veilig. Koopt u kaas die niet voorverpakt is, vraag dan bij de
verkoper of de kaas rauwmelks is.
Hebt u per ongeluk toch een van bovenstaande producten gegeten? Dat is geen reden
voor paniek. Het risico op een besmetting met de Listeria bacterie is gelukkig heel erg klein.

De toediening van Vedolizumab kan uw weerstand tegen infecties verminderen. In geval van
een dreigende of actieve infectie kan het nodig zijn om de toediening uit te stellen.
Daarom verzoeken wij u om 1 of 2 dagen voor elk bezoek aan het Dagcentrum de onderstaande vragen te beantwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Heeft u nu of de afgelopen twee weken koorts gehad?
Heeft u nu of de afgelopen twee weken het gevoel van koude rillingen gehad?
Heeft u open wondjes of wonden?
Bent u neusverkouden, waarbij u groen of bloederig snot snuit?
Hoest u gekleurd slijm op?
Bent u benauwd of kortademig?
Heeft u pijn op de borst bij lichamelijke inspanning?
Heeft u klachten van een blaasontsteking? (pijn bij plassen, vaak plassen, vies ruikende urine).
Heeft u klachten die passen bij een darminfectie (bijvoorbeeld acute misselijkheid, braken,
koorts en diarree, anders dan de u bekende darmklachten)?
Heeft u via de mond toegediende vaccinatie gehad?
Bent u de afgelopen twee weken geopereerd?
Heeft u sinds het laatste Vedolizumab infuus nieuwe medicijnen( anders dan uw ‘darmmedicatie’) gekregen van een arts?
Heeft u tuberculose of bent u in contact geweest met iemand die tuberculose heeft gehad?
Heeft u bijwerkingen gemerkt van het vorige Vedolizumab-infuus?
Een tandheelkunde behandeling is toegestaan, tenzij een tandarts een behandeling wil
uitvoeren waarbij antibiotica behandeling nodig is. In dat geval neemt u contact op met de
IBD verpleegkundige of MDL arts. Neem contact op indien een ontsteking ontstaat na een
tandheelkundige behandeling.

Wanneer u één of meer vragen met ja hebt beantwoord, bestaat de kans dat de toediening
van Vedolizumab moet worden uitgesteld. Wij vragen u om in dat geval zo snel mogelijk
telefonisch te overleggen met uw MDL arts via 050 3616161 of de IBD-verpleegkundige via
tel: 050-3616161, sein 77059 om na te gaan of de toediening inderdaad moet worden uitgesteld. Zo ja, wilt u dan zelf uw afspraak op het Dagcentrum afzeggen, via tel: 0503613402 (vragen naar de bedrijfsvoerende); liefst een dag van tevoren, en anders zo spoedig
mogelijk op de dag van het infuus. U kunt dan eventueel meteen een nieuwe afspraak maken.

Met vriendelijke groet, medewerkers Dagcentrum
www.dagcentrumgroningen.nl
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