
ZEVEN PRAKTISCHE
VRAGEN OVER

BIOLOGICALS BIJ
REUMA

De behandeling van ontstekingsreuma is de laatste
twintig jaar enorm veranderd. Dit komt allereerst

door de ontdekking dat je ontstekingsreuma
doorgaans zo snel en agressief mogelijk moet

behandelen. De eerste klap is een daalder waard: als
je in het begin de ziekteactiviteit sterk weet te

verlagen, voorkom je daar op lange termijn veel
schade. Het devies is dan ook 'Hit hard, hit early'.

Er is nog een tweede reden waarom de reuma tegenwoordig

beter onder controle is. Reumatologen zijn er achter gekomen

het regelmatig meten van de ziekteactiviteit (de 'DAS-score') er

voor zorgt dat je actief de reuma kunt bijsturen. Last but not

least heeft de introductie van de bioloqicols voor een enorme

doorbraak gezorgd in de behandeling van ontstekingsreuma.

Door al deze ontwikkelingen is remissie (een symptoomvrije

ziekte) zeker bij meer dan de helft van de patiënten mogelijk.

Toch hebben mensen best nog wel wat vragen bij bioloqicols.

Vandaar dat we deze keer de meest voorkomende vragen

behandelen.

Waarom heten biologica Is zo? Zijn ze biologisch?
Tot het begin van deze eeuw werd ontstekingsreuma enkel

behandeld met traditionele geneesmiddelen zoals rnetho-

trexaat en sulfasalazine. Deze middelen worden door middel

van chemische reacties in de fabriek gemaakt. Eind vorige

eeuw kwam men er achter dat ontstekingseiwitten een belang-

rijke rol spelen bij ontstekingsreuma. Deze eiwitten zijn zo

complex, dat je ze niet even in de fabriek kan maken. Alleen
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levende cellen kunnen deze eiwitten ma-

ken. Alle geneesmiddelen die door levende

cellen gemaakt worden, heten bioloqicols.

Hoe werken biologicais?
Biologicals grijpen dus aan op de ontste-

kingseiwitten in het lichaam. Deze ontste-

kingseiwitten zijn een soort postbodes van

ons afweersysteem (ze heten met een chic

woord cvtokines]. Zo kan een afweercel

een ontstekingseiwit aanmaken en uitschei-

den naar het bloed. Eenmaal aangekomen

bij een andere afweercel zorgt de 'post-

bode' ervoor dat ook de volgende afweer-

cel wordt geactiveerd. Zo kunnen de af-

weercellen door elkaar geactiveerd wor-

den, en daardoor nog meer ontsteking

veroorzaken. Als je een geneesmiddel ont-

wikkelt kun je ervoor zorgen dat de ontste-

kingseiwitten (de postbodes) uit ons li-

chaam geremd worden. Ook kun je er

voor zorgen dat onze afweercellen het

minder goed doen.

Hoe dien je .deze biologica Is toe?
Biologicals zijn grote moleculen die te

groot zijn om via de maag of de darmen in

het lichaam opgenomen te worden. Sterker

nog, net als alle andere eiwitten, zal het

maagzuur de biologicals kapot maken. Dus

biologica Is als tabletje doorslikken gaat niet

lukken, vandaar dat bioloqicols altijd als

een injectie worden gegeven.

Wat zijn de belangrijkste
bijwerkingen van biologica Is bij
ontstekingsreuma?
De belangrijkste bijwerkingen van bioloqi-

cols zijn infecties en toedienreacties.

Biologicals grijpen aan op ons afweersys-

teem. Eigenlijk zetten ze het afweersysteem

wat zachter. Hierdoor word je iets gevoeli-

ger voor infecties. Heb je een infectie en

gebruik je een bioloqiccl, meld dit dan bij

jouw behandelaar! Mogelijk moet je (tijde-

lijk) stoppen met het bioloqicol.
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Bewaar jouw bioloqicol alleen buiten de

koelkast nadat je dit met de apotheek hebt

overlegd.

Daarnaast leidt het injecteren van het biolo-

gical bij sommige mensen tot toedienklach-

ten . Soms ontstaat er op de plaats van de

injectie pijn of een rode plek. Vooraf en

achteraf koelen van de injectieplaats kan

klachten verminderen. Daarnaast is het

belangrijk om de injectiespuit of injectiepen

met biologicalongeveer dertig minuten

voor het injecteren uit de koelkast te halen.

Een koude injectie toedienen is vaak pijnlij-

ker dan een injectie op kamertemperatuur.

Als een biologica I bij mij niet
werkt, werken andere biologica Is
dan nog wel?
Ja, als er een bioloqicol niet werkt, dan is

er nog steeds een gerede kans dat het

volgende bioloqicol wel werkt. Zelfs als je

niet goed reageerde op een anti-TNF-mid-

del, is het daarna nog zeker de moeite

waard om een ander anti-TNF-middel te

gebruiken.

Ik ga op vakantie, hoe kan ik dan
het beste mijn biological
meenemen?
Biologicals dienen over het algemeen in de

koelkast bewaard te worden. Het meest

ideaal is het dan ook om bioloqiccls in een

reiskoelkast of koelbox tussen de 2 en 8

graden Celsius te bewaren. Dat lukt natuur-

lijk niet bij alle vakanties. Gelukkig kunnen

sommige biologica Is gedurende enkele

weken buiten de koelkast bewaard worden

zonder de effectiviteit te verliezen.

Belangrijk is dan wel dat het biological niet

warmer wordt dan 25 graden Celsius.

Hoe zit het met vaccinaties en
biologicais?
Je hebt eerder kunnen lezen dat biologica Is

de afweer een beetje remmen. Dat bete-

kent dat mensen die biologicals gebruiken

gevoeliger zijn voor infecties. Het is daar-

om juist voor mensen die biologica Is ge-

bruiken aan te raden om het griepvaccin

elk jaar te nemen.

Ga je op reis naar het buitenland? Soms

zijn dan ook reizigersvaccinaties nodig.

Vaak gaat dat goed; bijvoorbeeld bij de

hepatitis-, DTP-en buiktyfusvaccinaties. Het

is dan wel verstandig om op tijd een af-

spraak te maken bij een travel clinic of bij

de GGD. Sommige vaccinaties worden

liever niet gegeven aan mensen die biolo-

gicals gebruiken. Een voorbeeld hiervan is

het gele koortsvaccin dat soms wordt gead-

viseerd als je naar sommige delen van

Zuid-Amerika of Afrika gaat. Ga je starten

met een bioloqicol en wil je verre reizen

maken? Overweeg dan om voor de start

van het bioloqicol al de nodige vaccinaties

te halen.

Heb ie nog meer vragen over biologicais?
Stel ze gerust aan ioov« reumatoloog, reu-
maverpleegkundige of apotheker.
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