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Inleiding
De reumatoloog heeft met u besproken dat u abatacept gaat gebruiken.
In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U
heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk
dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog
vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van abatacept
Abatacept is een reumabestrijdend middel en behoort tot de
zogenaamde bDMARDs (biological Disease Modifying Antirheumatic
Drugs), ofwel “ziekteverloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen
reuma”.
Bloed bestaat onder andere uit witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn
een onderdeel van het afweersysteem van het lichaam. Ze spelen ook
een rol bij het ontstaan van gewrichtsontstekingen en gewrichtsschade
bij reumatoïde artritis. De witte bloedcellen bestaan uit verschillende
soorten cellen, bijvoorbeeld T-lymfocyten.
Abatacept is een eiwit dat interfereert met de activiteit van de Tlymfocyten. Hiermee wordt het ontstekingsproces tot rust gebracht.
Abatacept kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten
afneemt en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt abatacept voorgeschreven?
Abatacept wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor
de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Abatacept kan
voorgeschreven worden aan patiënten waarbij andere reumamedicijnen
tegen reumatoïde artritis onvoldoende helpen.
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Voorbereiding
Voorafgaand aan de behandeling met abatacept moet onderzocht
worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de
behandeling voor u veilig is. Dit betekent dat onder andere onderzocht
wordt of u in het verleden een tuberculose infectie of hepatitis hebt
gehad.

Het gebruik van abatacept
Abatacept wordt via subcutane injecties (onderhuidse spuiten) gegeven
via een voorgevulde pen. Dit is meestal wekelijks. U leert hoe u dit zelf
moet doen.

Hoe bewaar ik van abatacept?
Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C). Laat deze vóór toediening
eerst 30 min op kamertemperatuur komen.

Controle
Tijdens de behandeling met abatacept wordt regelmatig bloed bij u
afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte
bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie
gecontroleerd.
De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling wordt u regelmatiger
gecontroleerd om te kijken of u het medicijn goed verdraagt en of het
voldoende werkt bij u.
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Bijwerkingen van abatacept
Allergische reacties kunnen optreden na gebruik met abatacept. U kunt
dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk,
ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.
Klachten van de huid op de plaats waar de injectie wordt toegediend.
Denk aan roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Dit is vrij altijd
mild en vermindert meestal in de loop van de behandeling.
Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of
u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met de
reumaverpleegkundige.
Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw
arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om
leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.
Patiënten die met abatacept behandeld worden, zijn vatbaarder voor
infecties. Neem daarom de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt.
Neem bij koorts of andere tekenen van infectie (bv. ter hoogte van de
luchtwegen, een pussend wondje) contact op met uw huisarts of
reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik
van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van
borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven,
overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties
Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die
behandeld worden met abatacept. Het griepvaccinatie en pneumokokken
vaccinatie worden aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts. We
adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog
te overleggen.

Versie: 05/11/2018

Alcohol
Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling
met abatacept.

Autorijden
Abatacept zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen
bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van abatacept.

Reisadvies
Wij raden u af om bij gebruik van abatacept naar landen te reizen zonder
goede medische en hygiënische voorzieningen.
Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw
reumatoloog.
Deze medicatie moet koel bewaard worden tussen +2°C en +8°C en
mag in geen geval getransporteerd worden in de bagageruimte van het
vliegtuig.
Neem daarom een reisdocument mee waarop uw arts meldt dat u
behandeld moet worden met abatacept in de vorm van een voorgevulde
pen en dat het daarom noodzakelijk is om dit geneesmiddel mee te
nemen in uw handbagage.
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Zonlicht
Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens
het gebruik van abatacept. Uw huid is gevoeliger voor de zon.
Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling
van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge
beschermingsfactor (factor 30 of hoger).
Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

Operaties
Er is in theorie een verhoogd risico op infecties na een operatie en een
vertraagde wondgenezing als u abatacept gebruikt. Als u een geplande
operatie moet ondergaan, adviseren wij u om twee maanden voor deze
operatie geen abatacept meer te gebruiken. Zodra de operatiewond
genezen is, mag u weer abatacept gaan gebruiken.

Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de
reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van abatacept samen met andere
medicijnen
Vertel uw huisarts over uw behandeling met abatacept.
Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.
Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke
medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van
zelfzorgmedicatie.
Vertel uw apotheek ook altijd dat u abatacept gebruikt.
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Abatacept en diabetes
Sommige meetsystemen voor bloedsuikers kunnen een verkeerde
uitslag geven door de maltose (een soort suiker) die in abatacept zit.
Dit is bij meters die zijn gebaseerd op glucose dehydrogenase
pyroloquinone (GDH-PQQ). U kunt dit nakijken op de verpakking of in de
handleiding van uw meetsysteem.
Als u afwijkende bloedsuikers heeft, overleg dan met de arts die u
insuline voorschrijft of u de dosering moet aanpassen.
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Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de
reumaverpleegkundigen, tel. 014 44 43 72. – tussen 11.15 – 12.00.
Op deze dagen kunt u tussen 7.30 en 8 uur ook de arts bereiken op haar
telefonisch spreekuur, tel. 014 44 43 72.
Voor meer informatie over abatacept kan u de bijgeleverde
patiëntenbijsluiter raadplegen.
Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende
websites:
www.bcfi.be
http://bijsluiters.fagg-afmps.be/
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