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Contact

Maag-darm-leverziekten
Secretariaat Roeselare  t 051 23 72 15
Secretariaat Menen        t 056 52 22 43

Voor meer praktische info: 
IBD-verpleegkundige
Wesly Desaele  
t 051 23 78 53
e Wesly.Desaele@azdelta.be
               
Studiecoördinatoren

    Lien Decaesteker  t 051 23 75 12
    Elien De Cock        t 051 23 75 34
    Ann D’Hondt          t 051 23 75 33

  
    Dagziekenhuis
    Roeselare  t 051 23 76 70
    Menen        t 056 52 25 80

    Verpleegafdeling 
    maag-darm-leverziekten
    Roeselare  t 051 23 72 70 
    Menen        t 056 52 24 80

    

Praktische informatie 

• Neem minstens één uur voor het afgesproken tijdstip 
telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw 
komst te bevestigen. Als u koorts heeft of tekens van 
een (ernstige) infectie, laat dit zeker weten. 

• Meldt  u bij aankomst aan bij  het onthaal (ingang van 
het ziekenhuis). Hier krijgt u uw inschrijvingsdocu-
menten, een identificatie-armband en klevers.
 
• Ga naar het dagziekenhuis. Het toedienen van het 
infuus duurt 30 minuten.
Indien u nood heeft aan premedicatie (antiallergische 
voorbereiding), wordt het infuus 1 uur na inname van 
de premedicatie toegediend. 

• Na het infuus gaat u op raadpleging bij uw arts. Uit-
zonderlijk kan dit voor toediening van het infuus ge-
beuren. 
In Menen komt de arts op de afdeling zelf voor de raad-
pleging. Er wordt ook een nieuwe afspraak gemaakt. 

• Maak op het secretariaat maag-darm- leverziekten 
meteen een nieuwe afspraak voor een volgend infuus. 



Beste patiënt

U krijgt een behandeling met Vedolizumab, het eerste 
medicijn van een volledig nieuwe klasse van genees-
middelen zowel voor de ziekte van Crohn als voor 
Colitis Ulcerosa. Het is een slim ontworpen biologisch 
geneesmiddel. Het verhindert zeer selectief dat witte 
bloedcellen naar de plaats van ontsteking in de darm 
kunnen geraken. Het heeft als doel de ziekte onder 
controle te brengen en ook zo te houden. In deze folder 
vindt u meer uitleg.

De dienst maag-darm-leverziekten.

Te verwachten effecten

Het is belangrijk te begrijpen dat het een hele tijd kan 
duren vooraleer deze medicatie begint te werken. Een 
eerste werking kan pas verwacht worden na zes tot tien 
weken. Patiënten met de ziekte van Crohn kunnen pas 
na 14 weken een duidelijke beterschap verwachten. 

Opstarten en dosis

Voor de behandeling met Vedolizumab wordt gestart, 
wordt u gecontroleerd op zowel actieve als inactieve 
(latente of verborgen) tuberculose. Dit gebeurt door na 
te vragen of er ooit (mogelijk) contact is geweest met 
tuberculose. Tevens zal er steeds een röntgenfoto van de 
longen en een tuberculinetest gebeuren (of een gespe-
cialiseerde bloedafname). Indien u weet heeft van een 
vroeger contact met tuberculose moet u dit melden. 

Het product wordt gegeven via een infuus in het dag-
ziekenhuis, want Vedolizumab moet rechtstreeks in de 
ader worden toegediend (intraveneus). De dosering is 
steeds dezelfde, namelijk 300 mg per toediening.  

Bij de opstartfase wordt er een infuus toegediend op 
week 0, week 2 en op week 6. Patiënten met de ziekte 
van Crohn kunnen bij onvoldoende respons een vierde 
infuus krijgen op week 10. Om dit te beslissen wordt een 
raadpleging gepland 4 weken na het derde infuus. Als 
de klachten duidelijk verbeterd zijn met het opstarten 
van Vedolizumab zal vanaf het vierde (of eventueel 
vijfde infuus bij ziekte van Crohn) het infuus stipt om 
de 8 weken worden toegediend (onderhoudsbehande-
ling). Bij onvoldoende respons op het medicament, kan 
het interval aangepast worden naar om de  vier weken. 

Mogelijke nevenwerkingen 

Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na het infuus 
volgende bijwerkingen optreden: griepachtige sympto-
men, hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, lage bloeddruk, 
jeuk, warmteopwellingen, zweten, huiduitslag, koorts, 
piepende ademhaling, een beklemd gevoel op de borst, 
kortademigheid en maagproblemen zoals misselijkheid 
en braken. Uw arts is erop voorbereid om deze proble-
men, indien ze zouden optreden, te behandelen. Als de 
reactie acuut ernstig is, wordt het infuus gestopt en ont-
vangt u onmiddellijk de noodzakelijke behandeling. 
Als u behandeld wordt met Vedolizumab hebt u  een 
(licht) verhoogde gevoeligheid voor infecties en kunt 
u ook last hebben van hoofd- en gewrichtspijn. Voorts 
zijn nog tal van zeldzamere nevenwerkingen beschre-
ven, zoals bij veel geneesmiddelen het geval kan zijn. 
Tot nu toe zijn er echter nog geen ernstige nevenwer-
kingen gemeld als gevolg van Vedolizumab.

Zwangerschap en borstvoeding

Vedolizumab is een nieuw geneesmiddel. Er zijn nog 
geen gegevens bekend of u veilig kunt zwanger worden 
tijdens een behandeling met Vedolizumab.


