Abatacept

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Uw reumatoloog heeft u Abatacept voorgeschreven voor de behandeling
van uw reumatische aandoening. Voordat de behandeling van start gaat, is het van
belang dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom deze folder goed door.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Wat is Abatacept?

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Abatacept kan helpen om de gewrichtsontsteking te verminderen en de schade aan uw
gewrichten te beperken. Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen
niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die de symptomen van deze aandoening
rustiger maken en complicaties op lange termijn kunnen helpen voorkomen, dan wel
uitstellen. Er zijn medicijnen die het ziekteproces kunnen afremmen, waaronder
middelen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals de zogenaamde biologicals.
Abatacept is een medicijn uit deze groep .

Hoe werkt Abatacept?
Abatacept is een medicijn ter behandeling van ernstige, actieve reumatoïde artritis (RA).
Uit medisch onderzoek is gebleken dat in de ontstoken gewrichten van mensen met
reumatoïde artritis veel actieve T-cellen zijn te vinden. Als T-cellen worden geactiveerd,
zetten ze in het lichaam reacties in gang die leiden tot een ontsteking van een gewricht.
Abatacept voorkomt dat de T-cellen geactiveerd worden en dat er een ontsteking in de
gewrichten optreedt. Daardoor worden ook gewrichtsschade en andere symptomen van
reumatoïde artritis voorkomen.
U kunt effect van Abatacept verwachten op pijn, gewrichtszwelling, stijfheid en
vermoeid-heid binnen twee maanden.
Het kan ook later optreden. Als na zes maanden nog geen effect is opgetreden, zal uw
reumatoloog waarschijnlijk besluiten om te stoppen met Abatacept.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Wijze van toediening:
*Via infuus
De toediening van Abatacept vindt altijd plaats onder controle van uw reumatoloog.
Abatacept wordt toegediend via een infuus op de afdeling Dagbehandeling van
Meander Medisch Centrum. Via een infuus wil zeggen: direct in de ader, intraveneus.
In de eerste maand krijgt u drie keer een infuus, om de twee weken. Dus in week 0, 2 en
4. Daarna krijgt u elke vier weken een infuusbehandeling.
De behandeling duurt iedere keer een half uur. Tijdens de infusie wordt u geobserveerd.
Wanneer er geen ernstige bijwerkingen zijn, kunt u daarna naar huis.
*Via subcutane injecties
Abatacept in de spuitvorm wordt eenmaal per week subcutaan (= onder de huid)
geïnjecteerd . Voor de toediening van Abatacept is een voor gevulde spuit ontwikkeld.
De dosering van Abatacept is in de subcutane vorm 125 mg/ml in een wegwerpspuit van
1 ml .
Bewaar Abatacept in de koelkast tussen 2 en 8 graden Celsius.
U geeft zichzelf elke week 1 injectie op dezelfde dag, tijd van geven maakt niet uit.
Instructies krijgt u de eerste keer van de reumaconsulent.

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

Mogelijke bijwerkingen
Elk mens reageert anders op medicijnen, dus is het van tevoren niet te zeggen of u bijwerkingen krijgt en als u ze
krijgt, welke bijwerkingen u kunt verwachten. Soms treden bijwerkingen op tijdens het infuus, soms daarna. De
meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en misselijkheid.
 Mogelijke bijwerkingen tijdens of na het infuus
Er kunnen overgevoeligheidsreacties optreden, doordat de eiwitten die als medicament worden gegeven,
door een mens als lichaamsvreemd worden herkend.
Ze treden op direct na het starten van het infuus en verlopen meestal mild tot matig.
Mogelijke bijwerkingen zijn: daling van de bloeddruk, stijging van de bloeddruk, misselijkheid,
benauwdheidsklachten, blozen, hoest, huiduitslag, hoofdpijn en duizeligheid.
Soms komt ook voor: problemen met de ademhaling, zwelling van het gezicht, de handen of voeten.
 Bloedglucosebepaling bij diabetespatiënten
Bij patiënten die diabetes hebben, kan het gebeuren dat er op de dag van de toediening van Abatacept
verhoogde bloedglucosewaarden gemeten worden. Een bloedglucosemeter die is gebaseerd op gdh-pqq kan
door Abatacept verhoogde waarden geven. Informeer bij uw diabetesverpeegkundige of dit het geval is bij uw
bloedglucosemeter.
 Latere bijwerkingen
Abatacept is, net als andere anti-reumamiddelen, een medicijn dat uw immuunsysteem onderdrukt.
Hierdoor kunt u als u met Abatacept wordt behandeld, gevoeliger zijn voor infecties, zoals bijholteontsteking,
longontsteking, of blaasontsteking.

Voorzorgsmaatregelen





Tuberculose
Voordat u start met Abatacept, wordt onderzocht of u ooit in contact bent geweest met tuberculose (tbc).
Een niet actieve tbc kan met Abatacept weer actief worden. Omdat Abatacept effect heeft op uw
immuunsysteem is het belangrijk dat u alert bent op (dreigende) infecties.
Hepatitis
Er wordt gecontroleerd op inactieve hepatitis B voordat de behandeling wordt gestart. De behandeling kan
hepatitis B reactiveren.
Infectie
Indien u een infectie heeft, schrijft uw huisarts antibiotica voor. Het is dan meestal zo dat de toediening van
Abatacept uitgesteld wordt. Als u een infectie heeft en u hebt een afspraak voor een Abatacept-toediening,
belt u dan met de reumatoloog of reumaverpleegkundige om te overleggen.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u Abatacept met bijna alle andere geneesmiddelen samen gebruiken.
Breng uw arts wel altijd op de hoogte van het gebruik van al uw medicijnen, ook van middelen die u zonder
recept bij drogisterij of apotheek heeft gekocht. Om een overzicht te krijgen van alle medicijnen die u gebruikt
kunt u een geneesmiddelenpaspoort gebruiken. Dit is verkrijgbaar mij uw apotheek.

Wanneer moet een infuus uitgesteld worden?
Omdat u onder Abatacept een verhoogde kans heeft op infectie (bacteriële, virale, of schimmelinfecties), met u
zich voorafgaand aan elk infuus de bijgaande tien (gouden) vragen stellen.
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Tien gouden vragen
1. Heeft u wondjes (let vooral op wondjes als gevolg van het knippen van de nagels), (steen)puisten, uitslag, of
gebitsproblemen?
2. Heeft u koorts, keelpijn, of bent u verkouden?
3. Heeft u benauwdheidsklachten, of hoest u?
4. Heeft u diarree?
5. Heeft u pijn bij het plassen?
6. Gebruikt u antibiotica?
7. Bestaat de kans dat u binnenkort wordt geopereerd, of dat u behandeld wordt door de tandarts?
8. Heeft u bijwerkingen gehad na het vorige infuus?
9. Bent u van plan naar het buitenland te gaan, of bent u pas in het buitenland geweest? Welk gebied?
10. Bent u zwanger, of heeft u een kinderwens? (alleen bij vrouwen).
Als u de dag voor een infuus één (of meer) van deze vragen met “ja” kunt beantwoorden, vraag dan eerst advies
aan uw reumatoloog, of reumaverpleegkundige. Het is dan namelijk mogelijk dat deze voor uw veiligheid moet
besluiten het infuus uit te stellen.

Het gebruik samen met vaccinaties
U mag niet gevaccineerd worden met een levend vaccin, zoals het gele koorts vaccin, tijdens en tot drie maanden
na het stoppen van de behandeling met Abatacept. Omdat u bepaalde vaccinaties niet mag hebben en u een
verhoogd risico heeft op infecties door de behandeling met Abatacept, adviseren wij u om bijvoorbeeld reizen
naar niet-westerse landen te overleggen met uw reumaverpleegkundige of reumatoloog. U kunt uw (griep)
vaccinaties gewoon krijgen als u Abatacept krijgt.

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
geschieden voordat u aan dit medicijn begint. Informeer hiervoor bij de plaatselijke GGD.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Er zijn op dit moment onvoldoende gegevens bekend over gebruik van Abatacept bij zwangerschap of
borstvoeding.
Behandeling wordt dan ook afgeraden als u zwanger bent, of wanneer u borstvoeding geeft. Tevens dienen
vrouwen in de vruchtbare leeftijd tot twaalf weken na het laatste Abatacept infuus adequate anticonceptie te
nemen.

Controle
De reumatoloog laat periodiek uw bloed 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 ervanuit gaan dat uw bloed in orde is.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact op met uw
reumatoloog of met de reumaverpleegkundige. Dat kan via het centrale nummer van Meander Medisch Centrum:
033 - 850 5050.
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Telefoonnummers
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50. U krijgt dan een telefonist(e)
aan de lijn. Vraagt u naar de afdeling Reumatologie, reumaconsulent of reumatoloog. De telefonist(e) verbindt
u door.

Afspraak
Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer van Meander Medisch Centrum
033 - 850 60 70.
Locatie Amersfoort:
Maandag t/m vrijdag
Locatie Baarn:
Maandag, woensdag en vrijdag
26534_reu_abatacept_okt13
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