Filgotinib (Jyseleca®)
Uw behandelend arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Filgotinib (Jyseleca®).
In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in
geval van bijwerkingen. Het is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Algemeen
Tot nu toe is de oorzaak van colitis ulcerosa onbekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het
onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op
complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. De ziekte geneest helaas niet door de behandeling
met medicijnen. Als u deze medicijnen afbouwt of stopt dan kunnen de klachten weer terugkomen.

Wat is filgotinib?
Uw behandelend arts schrijft meestal filgotinib voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende
hebben geholpen of wanneer het niet lukt prednisongebruik af te bouwen. Filgotinib behoort tot de groep
van immunosuppressiva, ook wel afweeronderdrukkers genoemd. Dit zijn geneesmiddelen die de
natuurlijke afweerreactie van het lichaam onderdrukken.
Filgotinib is een medicijn dat ontstekingen afremt. Het is een zogenoemde selectieve Janus-kinase (JAK)1,
JAK3 en in minder mate JAK 2 remmer. JAK-remmers verminderen de activiteit van een groep enzymen.
Deze enzymen zijn een belangrijke schakel in de communicatie in verschillende cellen van het
afweersysteem. Zij remmen de ontstekingen, waardoor klachten zoals diarree, bloedverlies bij de ontlasting
en buikpijn kunnen afnemen.

Effect van filgotinib
Effect van de medicatie wordt vrij snel verwacht, in ieder geval na enkele weken.

Voor de start
Voordat u start met filgotinib is het van belang om sluimerende of actieve infecties uit te sluiten dan wel te
behandelen. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt in de longen ophoudt zonder
tot problemen te leiden. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan al die tijd onder controle. Het
gebruik van filgotinib kan ertoe leiden dat een dergelijke sluimerende tuberculose infectie actief wordt.
Daarom wordt u voor het starten met filgotinib op tuberculose onderzocht. Ook Hepatitis B en -C worden
meestal gecontroleerd, en soms een Hiv- besmetting. Het is belangrijk dat u zelf let op andere bronnen
en/of algemene verschijnselen van infecties. Klachten die hierbij kunnen passen zijn:
- gezwollen lymfeklieren in bijvoorbeeld de hals of liezen aanhoudend hoesten
- plotseling ongewenst gewichtsverlies
- koorts
Het is belangrijk dat u ook let op andere bronnen van infecties zoals wonden of problemen met het gebit,
Als u een infectie vermoedt, meld dit dan aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist. Bij het
gebruik van filgotinib kunnen virussen die u bij zich draagt zoals herpes, opnieuw de kop opsteken. Een
bekend virus, dat kan terugkomen, is varicella zoster. Een eerste infectie geeft waterpokken en het virus
kan op latere leeftijd als gordelroos terugkomen.

Vaccinaties (inentingen)
Vaccinaties zijn mogelijk minder effectief als u filgotinib gebruikt. Vaccinaties met een vaccin dat bestaat uit
verzwakte levende virussen of bacteriën zijn niet toegestaan bij gebruik van filgotinib. Denk hierbij aan
onder meer aan vaccinaties gele koorts, tuberculose (BCG), bof, mazelen, rode hond (BMR), rotavirus en
(sommige vaccinaties voor) varicella (waterpokken). Als een van deze vaccinaties toch nodig is, raadpleeg
dan eerst uw arts of de verpleegkundig specialist.
Griepprik
U komt in aanmerking voor de (gratis) griepprik, omdat u een iets verminderde afweer tegen infecties
heeft. Hiervoor kunt u bij uw huisarts terecht. De griepprik beschermt u niet tegen alle griepsoorten die er
zijn.

Behandeling met filgotinib
Filgotinib wordt in tabletvorm toegediend, de dosering in opstartfase en bij onderhoud is identiek, er hoeft
geen dosisaanpassing te worden gedaan. De dosering is eenmaal daags 200 mg. U kunt de tabletten met of
zonder voedsel innemen. Er werd niet onderzocht of tabletten kunnen worden gebroken, geplet of
gekauwd. Daarom wordt aanbevolen om de tabletten in hun geheel door te slikken.

Bijwerkingen
Bijwerkingen kunnen optreden, maar treden niet bij iedereen op. De meest voorkomende bijwerkingen zijn
klachten van misselijkheid, bovenste luchtweginfecties, urineweginfecties en duizeligheid. Verder kunnen
er infecties optreden zoals urineweginfecties en longontstekingen. En kan zich misselijkheid, diarree,
gewrichtspijn, hoofdpijn en braken voordoen. Tijdens het gebruik van dit medicijn kan soms een verhoogd
cholesterolgehalte in het bloed ontstaan optreden en kan het daardoor verstandig/aan te bevelen zijn
cholesterolverlagers te nemen. Ook is er een verhoogde kans op het opnieuw actief worden van herpes
zoster, de veroorzaker van gordelroos. Gordelroos geeft een pijnlijke huiduitslag met kleine rode blaasjes,
meestal in de zij, aan één lichaamshelft.
Patiënten met colitis ulcerosa hebben in principe een iets verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij
patiënten met colitis ulcerosa en die filgotinib krijgen zijn er gevallen van trombose en longembolie gemeld.
Het is voor het starten met filgotinib raadzaam om samen met de uw behandelaar de risico’s en voordelen
van de behandeling tegen elkaar af te wegen.
Naast bijwerkingen, die relatief vaker voorkomen, zijn er ook bijwerkingen als koorts en huiduitslag, die
minder vaak voorkomen. Bij iedere mogelijke bijwerking dient u contact op te nemen met uw huisarts,
behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist.

Contact opnemen
Gebruikt u filgotinib en heeft u klachten van benauwdheid, pijn op uw borst of rug bij het ademhalen?
Zweet u overmatig, hoest u bloed op of heeft u een blauwachtige huid? Roep onmiddellijk medische hulp
in. Deze verschijnselen kunnen passen bij een longembolie.

Interacties met andere geneesmiddelen

Er zijn geen reacties bekend als u dit medicijn samen met andere geneesmiddelen gebruikt. Filgotinib wordt
op dit moment niet gecombineerd met andere immuunsuppressiva, zoals azathioprine, mercaptopurine en
Thiosix. Ook wordt het niet gecombineerd met vedolizumab, infliximab, adalimumab, golimumab of
ustekinumab. Overleg bij twijfel met uw behandelaar.

Extra aandachtspunten
Operaties of tandheelkundige ingrepen:
Vertel het uw arts als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel het uw chirurg of
tandarts die de ingreep uitvoert dat u een behandeling met filgotinib ondergaat.

Controles
Na het starten met filgotinib, zijn op een aantal momenten bloedcontroles nodig. Hierdoor kunnen
eventuele lever- of nierfunctiestoornissen of stoornissen in de bloedaanmaak vroegtijdig worden
opgespoord. Bloedcontroles vinden plaats kort voor de start met filgotinib en rond de 4 en 8 weken na het
starten. Daarna enkele keren per jaar. De ontstekingswaarden, bloedcellen, lever- en nierfuncties en het
cholesterolgehalte worden meestal gecontroleerd. De ontsteking in de darm kan gecontroleerd worden
door de ontlasting te testen op het ontstekingseiwit calprotectine. Indien nodig, kan er van dit schema
worden afgeweken.
Daarna verzoeken wij u iedere 3 maanden bloed te laten afnemen op het priklaboratorium op Q0
(routenummer 41). Maakt u altijd een telefonische afspraak voor de uitslag. Ook vraagt de arts een
coloscopie, of andere beeldvorming, aan om het effect van filgotinib te controleren ongeveer binnen 6
maanden na start.

Zwangerschap
Overleg bij zwangerschapswens met uw behandelend arts over uw medicatie. Er is onvoldoende informatie
over de effecten van filgotinib in de zwangerschap, het advies is om adequate anticonceptie te gebruiken.
Er is niets bekend over vruchtbaarheid en filgotinib.

Contact
Treden er thuis complicaties of problemen op, of heeft u vragen, neemt u dan telefonisch contact op met
de polikliniek. Telefoon: 020- 566 4301.
’s Nachts of in het weekend neemt u contact op met uw (dienstdoende) huisarts of de Eerste Hulp van het
AMC. Telefoon: 020- 566 3333.

Tot slot




Heeft u lichamelijke klachten, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist. De
verpleegkundig specialist kan zo nodig overleggen met uw behandelend arts.
Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts tijdens uw
bezoek aan de polikliniek.
Wilt u eerder uw behandelend arts spreken, maak dan een afspraak via de polikliniek Maag- Darm
en Leverziekten voor een telefonisch overleg.

Mijn Dossier

Mijn Dossier is een service voor patiënten van Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc. Mijn Dossier
biedt u als patiënt een beveiligde digitale omgeving waarin u:
 Een gedeelte van uw persoonlijke medische dossier kunt raadplegen;
 uitslagen van diverse onderzoeken kunt inzien;
 een overzicht van al uw afspraken in het ziekenhuis kunt inzien, een afspraakverzoek kunt indienen
of een afspraak annuleren;
 inzicht heeft in uw persoonlijke informatie, zoals uw medicatieoverzicht of allergieën;
 via een beveiligde omgeving vragen kunt stellen aan uw behandelteam;
 brieven kunt inzien die verzonden zijn door uw behandelaars van het ziekenhuis aan bijvoorbeeld
uw huisarts;
 zelf uw persoonlijke gegevens, zoals uw adresgegevens, kunt wijzigen.
Meer informatie over Mijn Dossier: mijndossier.amsterdamumc.nl
Telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of
patientenloket@amsterdamumc.nl.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de verpleegkundig
specialist. Voor afspraken neemt u contact op met de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten. Dit is ook
mogelijk via Mijn Dossier.

CONTACTGEGEVENS

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, locatie AMC
Tel: 020-5664301 (op werkdagen 8:30-12:00/13:00-16:00)
Fax: 020-5669597
Email: mdl@amsterdamumc.nl
Verpleegkundig specialist IBD
Telefoonnummer: 020-56 66690
Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden en in het weekend).
Telefoonnummer: 020-56 63333
Website
Algemeen IBD:
M.b.t. medicatie:

https://ibd-amsterdamumc.nl/
https://ibd-amsterdamumc.nl/behandeling/medicatie/

Tropencentrum
Telefoonnummer: 020-56 63800
Poliklinische Apotheek Amsterdam UMC (locatie AMC)
Telefoonnummer 020-566 3677
Locatie: TK0-110 (Rode Luifel)
NB. Vermeld altijd uw patiëntennummer of uw achternaam en geboortedatum.
Noteer hier uw vragen:

