Etanercept
Uw reumatoloog heeft u Etanercept voorgeschreven voor de behandeling van uw
reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het van
belang dat u er een aantal dingen over weet. Leest u daarom deze folder goed door.

Het effect van Etanercept
Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen.
Wel zijn er medicijnen die de klachten als gevolg van deze aandoeningen kunnen
verminderen. Etanercept is zo’n medicijn.
Etanercept is een product van de biotechniek. Het is gemaakt van twee menselijke
eiwitten. Veel van de symptomen van reumatoïde artritis zouden veroorzaakt kunnen
worden door een ander eiwit dat de ontsteking veroorzaakt. Etanercept werkt, door te
hechten aan dit eiwit en zijn activiteit te blokkeren. Na enige tijd, soms al na een maand,
kunnen klachten als pijn en zwelling van de gewrichten afnemen.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u Etanercept met alle geneesmiddelen samen gebruiken. U
mag Etanercept niet gebruiken als u vaak bacteriële infecties heeft: bijvoorbeeld van de
longen, huid of urinewegen. Houd uw specialist en huisarts in ieder geval op de hoogte
van de medicijnen die u gebruikt. Hiervoor kunt u eventueel een
geneesmiddelenpaspoort gebruiken. Dit is verkrijgbaar in de apotheek.

Wijze van toediening
Etanercept wordt geleverd in een voorgevulde spuit. Uw reumatoloog zal de juiste
dosis bepalen. Het medicijn dient u 1 keer per week onderhuids te injecteren.
Uw reumatoloog of reumaconsulent kan u dat leren. Mocht dat niet gaan dan kan een
huisarts, assistente van de huisarts of een familielid het ook toedienen. De instructies
op de bijsluiter dienen goed te worden gevolgd. U kunt Etanercept blijven injecteren
zolang uw arts dat voorschrijft.
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Als u in de loop van de dag ontdekt dat u vergeten bent te injecteren, doe dat dan
alsnog dezelfde dag. Daarna weer zoals u gewend bent te doen. Neem geen dubbele
dosis.

Mogelijke bijwerkingen
Alle medicijnen kunnen bijwerkingen geven. Dat geldt ook voor Etanercept. Vaak
kunnen deze bijwerkingen worden opgespoord voordat zij tot ernstige problemen
leiden.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
 milde reactie in het gebied waar is geïnjecteerd.
 jeuk, gevoeligheid, roodheid of pijn rondom injectieplaats.
 hoofdpijn, duizeligheid, keelpijn, verhoogde bloeddruk.
Indien u één van deze bijwerkingen krijgt, meldt dit dan aan uw reumatoloog en/of
huisarts.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Controle
Om bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog periodiek uw bloed laten onderzoeken.
De uitslag hiervan is na een paar dagen bekend. U hoeft niet te bellen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt
contact met u op indien de uitslag afwijkend is. Gebeurt dit niet, dan kunt u er vanuit gaan dat uw bloed in
orde is.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u zwanger wilt worden of al zwanger bent.
Voor zover nu bekend is, heeft Etanercept (Enbrel) geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen.
Dit hangt onder andere af van de activiteit van de ziekte. Tijdens de zwangerschap en borstvoeding kan
Etanercept(Enbrel) veilig gebruikt worden.
Het is altijd belangrijk dat het advies op uw persoonlijke situatie wordt afgestemd.
Aangezien de Biosimilar (Benepali) van Etanercept nieuw is en er geen ervaring is met zwangerschap bij vrouwen,
wordt vooralsnog bij zwangerschap geadviseerd te switchen naar Etanercept (Enbrel).

Reizen
Als u van verre reizen houdt en denkt dit in de toekomst te gaan ondernemen, kunt u zich het beste nu vast laten
inenten. Voor de gele koorts inenting, die overigens niet vaak verplicht wordt gesteld, geldt zelfs dat deze moet
plaatsvinden voordat u aan dit medicijn begint. Informatie kunt u inwinnen bij de plaatselijke GGD.
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Bij koorts (lichaamstemperatuur van 38,5 graden of hoger) moet u geen Etanercept meer gebruiken.
Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts.
Etanercept moet u bewaren bij 2 - 8 graden C (in de koelkast), niet invriezen!
Zorg ervoor dat u een naaldencontainer in huis heeft, daar kunt u de naalden in kwijt. Deze zijn verkrijgbaar
bij de apotheek.
Waarschuw uw reumatoloog of huisarts indien er bijwerkingen optreden.
Indien u andere medicatie gebruikt, laat dit uw reumatoloog weten.
Zorg ervoor dat u geneesmiddelen buiten bereik van kinderen houdt.
Indien u medicijnen overhoudt, lever deze dan in bij uw apotheek. Daar worden ze op een verantwoorde
manier vernietigd.
Bij een geplande operatie Etanercept 2 weken van te voren staken. Etanercept mag weer worden gebruikt,
indien de wondgenezing voorspoedig is.
Bij een (dreigende) infectie kan het zijn dat de Etanercept toediening (tijdelijk) gestaakt moet worden.
Neem contact op met uw reumaconsulent als u een infectie heeft of een antibioticakuur heeft gekregen
van uw huisarts.
Griepvaccinaties kunnen bij gebruik van Etanercept gewoon worden gegeven. Raadpleeg bij andere
vaccinaties altijd uw reumatoloog.
Alcohol heeft geen ongunstige invloed op de werking van Etanercept. U mag dus met mate alcohol nuttigen.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend
reumatoloog of met de reumaconsulente. Dat kan via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch
Centrum: 033 - 850 50 50 (vraagt u naar de polikliniek Reumatologie of de reumaconsulent).
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