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Welkom
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Nieuwe
medicatie

Lees met ons mee over veranderingen, aankondigingen
en nieuwigheden in het reumalandschap.

In een volgende pagina

Wij vinden het belangrijk om voeling te houden met jullie

worden jullie meer

verpleegkundigen, die zich dagelijks inzetten voor de patiënten met

geïnformeerd over het
nieuwe geneesmiddel
Cimzia®, certolizumab
pegol.

reumatologische aandoeningen.
Daarom deze oproep:
Welke bijscholingen vinden jullie belangrijk, waar hebben jullie behoefte
aan ? Geef ons tips en ideeën waar wij verder mee aan de slag kunnen.
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Tevens vinden jullie op
een volgende pagina ook

Geef ons ook tips hoe jullie willen bijscholen ? workshops, lezingen, een hele

meer informatie over het

dag, halve dag, ’s avonds, …… .

nieuwe geneesmiddel
Simponi®, golimumab.

De onderwerpen kunnen zeer verscheiden zijn, foute antwoorden zijn er
niet. Wij onderzoeken of jullie voorstellen haalbaar zijn.
Kruip in je pen en geef het ons door: karlien.claes@scarlet.be

Belgisch Congres voor
Reumatologie
22 – 24 september 2010
Luxemburg

Het 14e Belgische Congres vindt plaats van woensdag 22 tot vrijdag
24 september 2010. Verpleegkundigen die werken met

Uitnodiging
Belgisch Congres

reumapatiënten zijn uitgenodigd op dit Congres. Het programma
wordt dit jaar verzorgd door onze Waalse collega’s. Op
donderdag 23 september zijn er sessies voor paramedici. De inkom
is gratis.
Voor meer info en inschrijven (verplicht) : karlien.claes@scarlet.be

Meetinstrument
DAS 28

De Disease Activity Score ( DAS )
Dit is een maat voor de activiteit van reumatoïde artritis
en wordt bepaald door het aantal pijnlijke en gezwollen
gewrichten, sedimentatie en graad van ziekte door de
patiënt geëvalueerd op een VAS schaal.
De DAS schaal varieert van 0 tot 10:
Score > 5,1 betekent hoge ziekte - activiteit
Score > 3,2 betekent lage ziekte – activiteit.
Score < 1,6 betekent remissie geen ziekte – activiteit
Bij een DAS 28 worden er 28 gewrichten geëvalueerd op
pijn en zwelling. Hoofdzakelijk de beide voeten worden in
deze berekening niet meegeteld.

Waar liefde heerst,
heerst geluk

Don Bosco

Graag willen we jullie informeren over een nieuw geneesmiddel:
Cimzia® of certolizumab pegol. Vanaf 1 juni 2010 is dit
geneesmiddel beschikbaar op voorschrift van een reumatoloog.
Dit geneesmiddel behoort tot de groep van anti TNF therapie. Het
is voor patiënten met matige tot ernstige, actieve reumatoïde
artritis ( DAS 28 > 3,7 ) die een onvoldoende respons hebben op het
gebruik van minstens 2 DMARDs waarvan één methotrexaat is.
Cimzia® is beschikbaar in een voorgevulde spuit, die ontwikkeld is
met en voor RA patiënten. Elke voorgevulde spuit bevat 200 mg
certolizumab pegol in 1 ml. De aanbevolen startdosis Cimzia® voor
volwassen patiënten met RA is 400 mg ( 2 injecties SC van ieder 200
mg op één dag ) in week 0, 2 en 4, gevolgd door een
onderhoudsdosis van 200 mg om de 2 weken.

De DAS 28 waarde is
een belangrijk
meetinstrument
geworden bij het
voorschrijven van
biologicals.

Simponi ® is een nieuw geneesmiddel dat beschikbaar is vanaf 1
juli 2010 en kan voorgeschreven worden door een reumatoloog.
Simponi ® bevat het werkzame bestanddeel golimumab. Dit
geneesmiddel behoort tot de groept TNF – blokkers.
Simponi ® wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling
van de volgende ontstekingsziekten: reumatoïde artritis, psoriasis
artritis en spondylitis ankylosans. Simponi ® wordt maandelijks SC
gegeven met een eenvoudige pen voor eenmalig gebruik.

Humira® is reeds een gekend biological dat elke 2 weken SC
wordt toegediend. Sinds kort heb je 2 verschillende manieren
om dit geneesmiddel toe te dienen. Ofwel met de voorgevulde
spuit, ofwel met de pen voor éénmalig gebruik. De kostprijs
voor de patiënt is hetzelfde.

Wenst u ook de nieuwsbrief te
ontvangen ?
Wenst u zich uit te schrijven voor
deze nieuwsbrief ?

Schrijf een berichtje naar administratie@nvkvv.be

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
werkgroep reumaverpleegkundigen en is
bestemd voor verpleegkundigen

