
ENTYVIO (VEDOLIZUMAB)

INFORMATIE voor de patiënt

Beste Mevrouw, Beste Mijnheer

Uw arts heeft u een behandeling voorgeschreven met Entyvio.  
In deze brochure vindt u alle benodigde informatie betreffende uw behandeling.

Team IBD UZ Brussel
Dr. L. Vandermeulen
Mevr. M. Barbaraci en Mevr. M. De Wolf, verpleegkundigen
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WAT IS ENTYVIO EN HOE WERKT HET? 
 
Entyvio is een geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met:
• Ziekte van Crohn
• Colitis Ulcerosa
Entyvio bevat de werkzame stof Vedolizumab. Vedolizumab behoort tot een groep van biolo-
gische geneesmiddelen die monoklonale antilichamen (Mab’s) worden genoemd. Vedolizumab 
blokkeert een eiwit op het oppervlak van witte bloedcellen die ontsteking veroorzaken. Hier-
door kunnen deze witte bloedcellen zich niet meer verplaatsen van de bloedvaten naar de darm.  

HOE WORDT ENTYVIO TOEGEDIEND?
 
Entyvio wordt in het ziekenhuis toegediend via een infuus. De looptijd bedraagt 30 minuten.
De eerste twee behandelingen blijft u 2 uur langer in het ziekenhuis ter observatie.
De derde toediening blijft u 1u langer en vanaf de 4de toediening kan u vrij snel naar huis.
De dosis bestaat uit 300 mg Entyvio. Het toedieningsschema ziet er als volgt uit: 
• 1e toediening = week 0
• 2e toediening = week 2
• 3e toediening = week 6
• 4e en volgende = om de 8 weken
Een extra toediening op week 10 is aangewezen bij de ziekte van Crohn.
U hoeft die dag niet nuchter te zijn en mag normaal eten en drinken.
Vanaf 2022 zal er een subcutane vorm (onderhuidse inspuiting) beschikbaar zijn. Deze spui-
tjes (of pennen) moeten dan om de 2 weken worden toegediend. De opstart van de behande-
ling, de eerste 3 à 4 toedieningen, blijft echter via een infuus in het dagziekenhuis verlopen. 

VÓÓR DE TOEDIENING
 
Zoals bij andere gelijkaardige moleculen voor de behandeling van IBD (Inflammatoire darm-
ziekten, beter gekend in het Engels Inflammatory Bowel Disease) doen we vooraf een screening 
op tuberculose met een tuberculinetest (huidtest) en een radiografie van de longen.
Omdat u door de toediening van Entyvio vatbaarder bent voor infecties stellen we u jaarlijks 
een griepvaccin voor in de herfst.
Informeer uw arts en/of verpleegkundige indien u:
• Zwanger bent of zwanger wenst te worden
• Borstvoeding geeft
• Hartproblemen heeft
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• Gal- of leverproblemen heeft
• Recent of in de nabije toekomst een operatieve ingreep ondergaat
• Een ernstige infectie (doorgemaakt) heeft, koorts heeft etc.
• U nieuwe medicijnen moet innemen voor een andere aandoening
 
U mag géén Entyvio krijgen indien u:
• Een actieve, ernstige infectie, bloedvergiftiging, ernstige gastro-enteritis of een infectie 

van het zenuwstelsel heeft
• Jonger bent dan 17 jaar
 

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
 
Zoals bij elk medicijn kunnen sommige patiënten bijwerkingen ervaren. Meestal verdwijnen de 
klachten zonder bijkomende behandeling maar het is belangrijk ze te melden.
De meest voorkomende klachten zijn:
• Ademhalingsmoeilijkheden
• Huidproblemen zoals jeuk, uitslag, droge huid
• Snelle hartslag
• Misselijkheid
• Koorts
• Koude rillingen of beven
• Verkoudheid
• Gewrichtspijn
• Hoofdpijn

Deze opsomming is geen volledig lijst met bijwerkingen. Lees hiervoor de bijsluiter.
Informeer uw arts als u andere effecten ondervindt die niet in de bijsluiter vermeld staan. 

TOT SLOT ...
 
Wij hopen dat deze folder voor u nuttige informatie bevat.
Zijn bepaalde zaken niet helemaal duidelijk? Vraag gerust bijkomende informatie aan de arts 
of de verpleegkundige.
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Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, 

toepassingen en risico’s zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de 

situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt.

Overname van tekst en illustraties vereist de voorafgaandelijke toestemming van de 

verantwoordelijke uitgever.

Voor reacties op deze brochure: patientinformatie@uzbrussel.be

PRAKTISCH

Prof. dr. Hendrik Reynaert Diensthoofd

Dr. Liv Vandermeulen
Dr. Maridi Aerts Kliniekhoofd

Prof. dr. Sebastien Kindt
Dr. Wendy Van Laer
Dr. Sandra Sermeus Klinisch Staflid

Dr Silke François
Dr Magali Surmont Resident

Raadplegingen UZ Brussel
Route 804 02 477 60 11

IBD verpleegkundige 02 474 95 99

Afspraak annuleren 02 477 60 11

Informatie over de kosten 02 477 55 40

Dienst spoedgevallen 02 477 51 00


