Abatacept (Orencia®)
Werking van abatacept
Abatacept is een eiwit dat de activiteit van T-lymfocyten onderdrukt. Deze T-lymfocyten
behoren tot het afweersysteem. Het zijn specifieke witte bloedcellen die een rol spelen bij
het ontstaan van ontstekingen en gewrichtsschade bij reumatoïde artritis.
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 die
onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen. Abatacept kan alleen voorgeschreven
worden aan patiënten die tenminste één TNF-remmer (biological), genomen hebben.
Het gebruik van abatacept
•
•

•

Aabatacept wordt toegediend in het ziekenhuis d.m.v een infuus.
Dit infuus duurt ongeveer 30 minuten. De dosering is afhankelijk van het
lichaamsgewicht. In de eerste maand wordt het middel om de twee weken
toegediend (vier doses), daarna om de vier weken.
Abatacept werkt langzaam. Het kan maanden duren vooraleer u effect merkt.

Controle
•
•
•

Tijdens het infuus worden uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gecontroleerd.
Meestal wordt er bloed afgenomen voor controle.
U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts.

Bijwerkingen van abatacept
•
•

•

•

Ongewenste reacties of bijwerkingen gebeuren meestal tijdens het infuus.
Mogelijke bijwerkingen/reacties zijn: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk,
ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of –verlaging. Tijdens het infuus
houdt een arts of verpleegkundige u nauwlettend in de gaten.
Mochten er zich ongewenste reacties of bijwerkingen voordoen, dan kan de
toediening van abatacept vertraagd of onderbroken worden. Als het nodig zou
blijken, krijgt u een anti allergiemiddel.
Mensen die met abatacept behandeld worden, hebben een iets grotere kans op
infecties. Meet uw koorts wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere
tekenen van ontsteking, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw
reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding
Over het gebruik van abatacept tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend.
Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw
reumatoloog.
Vaccinaties
•
•

U kunt probleemloos een griepvaccinatie krijgen wanneer u behandeld wordt met
abatacept.
We raden u aan om andere vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te
overleggen.

Operaties en andere ingrepen
Theoretisch gezien kan abatacept een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een
vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele
operaties uit te stellen tot drie maanden na de laatste toediening van abatacept. De
volgende abatacept toediening kan pas beginnen nadatde wond genezen is.
Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen
•
•

Licht uw arts in 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 ook aan voedingssuplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar
zijn.
Aandachtspunt voor patiënten met suikerziekte
Sommige bloedglucosemeetsystemen kunnen reageren met de in abatacept aanwezige
maltose. Dat kan leiden tot foute metingen van de bloedglucose op de dag van uw infusie.
U kunt uw insulinedosering hier dus niet op baseren.
Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met
uw huisarts of uw reumatoloog.
Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie www.bcfi.be .

