II Algemeen

Momenteel zijn volgende biologische geneesmiddelen
voor intraveneuze (via een infuus, rechtstreeks in een ader)
toediening op de markt:
Remicade®:
toediening op week 0, week 2
en week 6 en daarna om de 6
tot 8 weken
Orencia®:
toediening op dag 1, dag 14,
dag 28 en daarna om de 4
weken
RoActemra® :
maandelijkse toediening
MabThera®:
toediening op dag 1, dag 15 en
daarna om de
6 maanden of langer
Uw reumatoloog zal met u
overleggen wat de beste behandeling is voor uw reumatische aandoening.

II Het dagziekenhuis

II Het biologisch

• De toediening van intraveneuze biologische geneesmiddelen gebeurt steeds in het dagziekenhuis: dit is een afdeling
binnen het ziekenhuis waar men kort verblijft en dus in de
loop van dezelfde dag naar huis gaat.
• U dient zich in te schrijven aan de inschrijvingsbalie en u zal
een roze formulier meekrijgen.
• Vervolgens gaat u op raadpleging op de dienst reumatologie waar u een afspraak hebt met uw reumatoloog of de
reumaverpleegkundige. U krijgt een voorschriftje mee voor
de dagkliniek.
• Na de raadpleging gaat u naar het dagziekenhuis waar u
het roze formulier en het voorschriftje afgeeft.
• Afhankelijk van uw behandeling zal u medicatie krijgen
voordat u uw intraveneuze biologische medicatie krijgt. De
biologische medicatie wordt door de ziekenhuisapotheek
geleverd en achteraf na de nodige verrekeningen aan u
doorgefactureerd.
• Uw biologische medicatie zal worden toegediend via een
infuus. De looptijd varieert tussen 30 minuten tot uitzonderlijk 6 uur afhankelijk van het soort medicatie dat u werd
voorgeschreven.
• Na toediening van MabThera® mag men niet op eigen
kracht naar huis gaan, dit heeft te maken met de medicatie
die u vooraf krijgt. U werd hierover geïnformeerd.
• Na de toediening dient u het roze formulier af te geven aan
de inschrijvingsbalie.

Deze geneesmiddelen werken in op uw afweersysteem.
Dit betekent dat u mogelijks wat vatbaarder bent voor infecties veroorzaakt door virussen en bacteriën.
Voor het starten van het biologische geneesmiddel gebeuren er een aantal preventieve onderzoeken: u wordt getest op verschillende aandoeningen via een bloedafname
(vooral hepatitis ), TBC via de Mantoux test en kreeg u een
vaccin tegen pneumococcen en tetanus, in sommige gevallen ook tegen hepatitis.
Daarnaast neemt u best contact op met de huisarts en/of
met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige:
• Indien u koorts heeft en u moet binnenkort uw infuus
krijgen. Er zal worden nagegaan of uw infuus niet
beter wordt uitgesteld.
• Indien u een infectie heeft en antibiotica moet nemen.
Het biologische geneesmiddel wordt in geval van infectie tijdelijk onderbroken.
• Indien u een operatie moet ondergaan: in dit geval zal
de behandeling ook worden onderbroken, zowel voor
als na de ingreep.
• Indien u een tandheelkundige ingreep moet ondergaan
(verwijderen van een al dan niet ontstoken tand, plaatsen van implantaten,…)
• Indien u een vaccin wilt laten plaatsen: tijdens de behandeling met biologische geneesmiddelen zijn alleen
niet-levende vaccins toegelaten. Vaccins voor mazelenbof- rubella en gele koorts mogen niet worden toegediend.

geneesmiddel en uw
afweersysteem

II Vragen?
U kan met uw vragen terecht bij:
• Dr. Gyselbrecht en dr. Van den Berghe
reumatologen
via secretariaat tel. +32 (0)53 76 48 45
• Belinda Houari
reumaverpleegkundige
tel. +32 (0)53 76 48 56
via secretariaat tel. +32 (0)53 76 48 45
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Vraag ook naar onze folder ‘Dagziekenhuis’!
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