Dagopname bij een
Vedolizumab (Entyvio®)
infuus

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Uw behandelend arts heeft u besproken dat u infusen gaat krijgen
met het medicijn Vedolizumab (Entyvio®).
De MDL- (Maag-, Darm-, Lever) verpleegkundige heeft u meer
informatie gegeven over de werking van dit medicijn. Om het
medicijn te kunnen geven, wordt u telkens een aantal uren in het
ziekenhuis opgenomen.
In deze folder leest u meer over de gang van zaken rondom deze
behandeling.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

De afdeling
De behandeling met Vedolizumab wordt op de locatie in Dordwijk en
Zwijndrecht gegeven.
U wordt verwacht op afdeling Dagbehandeling D2D of
Dagbehandeling Zwijndrecht. U meldt zich aan de balie bij de
secretaresse.
De verpleegkundige brengt u naar een behandelstoel. U krijgt
tijdens de behandeling wat te drinken aangeboden.
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Voorbereiding
Een paar dagen voor de behandeling
Neem enkele dagen voor de behandeling deze vragen voor uzelf
door en bel met uw verpleegkundige als u:
 De afgelopen week koorts gehad heeft met een temperatuur
boven de 38ºC.
 De afgelopen week antibiotica gebruikt heeft.
 De afgelopen week infecties, puisten of een wond heeft
gekregen.
Belangrijk: tijdig afspraak afzeggen
Als u ziek bent, of u om andere belangrijke redenen niet kunt
komen, geef dit dan tijdig (in ieder geval 24 uur voordat u de
afspraak voor de behandeling heeft) door.
Dit is belangrijk omdat het medicijn van tevoren, speciaal voor u,
door de apotheek klaargemaakt wordt en beperkt houdbaar is.
Als u vlak voor uw behandeling ziek wordt (minder dan 24 uur),
geeft u dit dan ook direct door aan de afdeling Dagbehandeling waar
u de afspraak heeft:
 Dag Behandeling Dordwijk, afdeling D2D, tel. (078) 652 34 83.
 Dagbehandeling Zwijndrecht, tel. (078) 654 21 22.
Er wordt, in overleg met de MDL- arts of -verpleegkundige, wanneer
het infuus wel gegeven kan worden.
Afspraak verzetten
Het kan zijn dat u onverwachts toch een geplande afspraak moet
afzeggen. Om uw afspraak te verzetten belt u naar afdeling waar u
een afspraak heeft. Zij regelen met de apotheek dat uw medicijnen
op de juiste dag wordt klaargemaakt.
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Voorbereiding op de dag van de behandeling
 U kunt een boek of tijdschrift meenemen om de tijd mee te
verdrijven. Ook hangt er een televisie bij uw behandelstoel of
bed.
 Als u overdag medicijnen gebruikt, neemt u deze dan mee naar
het ziekenhuis.
 U mag uw kleding aanhouden tijdens de behandeling. We raden
u aan geen strak zittende bovenkleding aan te trekken. Dit geeft
problemen met het inbrengen van een infuusnaald.

Werkwijze
Op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten zijn er vragen gesteld
over onder andere uw ziektegeschiedenis en medicijngebruik.
De verpleegkundige op de afdeling vraagt u of er sinds uw laatste
polikliniekbezoek nog veranderingen in uw gezondheid of
medicijngebruik zijn. Ook stelt zij een aantal vragen die belangrijk
zijn om te weten voordat het infuus gegeven kan worden.
 Heeft u de afgelopen week koorts gehad met een temperatuur
boven de 38ºC?
 Heeft u de afgelopen week antibiotica gebruikt?
 Heeft u de afgelopen week infecties, puisten of een wond
gekregen?
Eventueel wordt er nog met de MDL-arts overlegd.
De verpleegkundige meet voor en na de behandeling uw bloeddruk,
temperatuur en polsslag.
U krijgt een infuusnaaldje in een ader in uw arm. De verpleegkundige sluit het infuussysteem aan op dit infuusnaaldje.
Tijdens het inlopen van het infuus is het belangrijk dat u bij klachten
of veranderingen direct de verpleegkundige waarschuwt.
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Het infuus met medicijnen loopt binnen 30 minuten in. Tijdens het
geven van dit infuus mag u de afdeling niet verlaten.
Als de infuuszak met medicijnen leeg is wordt het infuussysteem
gespoeld met een zoutoplossing. Tijdens de eerste twee infusies
dient u tot twee uur na infusie onder toezicht te blijven.
Als u zich goed voelt en de controles stabiel zijn, mag u twee uur na
het inlopen van dit infuus weer naar huis.
Na het derde infuus dient u een uur onder toezicht te blijven.
Als u zich goed voelt en de controles stabiel zijn, mag u een uur na
het inlopen van dit infuus weer naar huis.
De behandeling duurt twee tot drie uur per keer.
De verpleegkundige verwijdert het infuusnaaldje voordat u naar huis
gaat.

Inplannen van infusen
De eerste drie keren dat u het infuus krijgt, worden volgens een vast
schema gegeven. U krijgt het tweede infuus twee weken na het
eerste. Het derde infuus krijgt u zes weken na het eerste infuus.
Daarna wordt het infuus gemiddeld iedere acht weken gegeven,
tenzij iets anders met u is afgesproken.
Als u na het infuus bijwerkingen krijgt en u merkt dat er regelmaat
zit in de klachten, geeft u dit dan door aan uw arts, verpleegkundig
specialist of MDL-verpleegkundige.
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Voor of nadat het infuus is ingelopen, maakt u bij de
secretaresse afspraken voor de volgende infusen. U kunt altijd
tot twee infusen vooruit plannen. Als afspraken niet nagekomen
worden, zijn wij genoodzaakt maatregelen te treffen.
Als u na het infuus bijwerkingen krijgt en u merkt dat er
regelmaat zit in de klachten, geeft u dit dan door aan uw arts,
verpleegkundig specialist of MDL-verpleegkundige

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
deze op de afdeling altijd stellen aan de verpleegkundige.
Bereikbaarheid
Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag tussen 08.00-16.30 uur via tel. (078) 652 32 21.
Het telefonisch spreekuur MDL-verpleegkundige is tussen 09.0011.30 uur op:
 Maandag en dinsdag, tel. (078) 654 19 88.
 Woensdag, donderdag, vrijdag, tel. (078) 654 71 04.
De dagbehandeling is bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen
08.00- 16.30 uur op:
 Locatie Dordwijk, afdeling D2D, tel. (078) 652 34 83.
 Locatie Zwijndrecht, tel. (078) 654 21 22.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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