
Inwendig dagziekenhuis

Behandeling met 
Tysabri

Informatie voor de patiënt



 01  Welkom

Je hebt weldra een afspraak voor een 
 behandeling met Tysabri. Dit gebeurt tij-
dens een dagopname. Deze folder geeft je 
 algemene informatie over deze behandeling. 
Indien je na het lezen van de folder hierover 
nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te 
stellen.

 02  Wat is Tysabri en wat doet het?

Een behandeling met Tysabri is een 
 behandeling voor patiënten met MS. Tysabri 
wordt toegediend via een infuus. Dit moet 
om de 4 weken gebeuren. Belangrijk om te 
onthouden, is wel dat je geen behandeling met 
Solumedrol® mag gehad hebben. In dat geval 
moet de behandeling met Tysabri twee weken 
uitgesteld worden.

Tussen de bloedvaten in de hersenen en de 
hersenen zelf zit de bloed-hersenbarrière. 
Deze heeft als functie het tegenhouden van 
bacteriën, om zo infecties te voorkomen. 
Deze barrière beschermt het centraal zenuw-
stelsel tegen invloeden van buitenaf. Maar 
bij  MS-patiënten gaan de immuuncellen, die 
ontstekingen veroorzaken, door deze barrière 
heen.

Tysabri is een eiwit dat lijkt op je eigen 
 anti-lichamen. Het kan zich in het bloed binden 
aan de immuuncellen die ontstekingen veroor-
zaken. Hierdoor kunnen deze niet meer door-
dringen in de bloed-hersenbarrière.  



De immuuncellen kunnen zo het myeline (een 
stof die de zenuw beschermt en zorgt voor 
een goede geleiding van de zenuwprikkels) 
niet meer aantasten. Tysabri zorgt er op deze 
manier voor dat de ontstekingsprocessen in 
het centrale zenuwstelsel geremd worden. De 
zenuwbeschadiging die MS veroorzaakt zal zo 
verminderd worden.

 03  Verloop van de behandeling

Op de dag van opname mag je je  aanmelden 
in het dagziekenhuis. Ben je verhinderd? 
Verwittig dan het dagziekenhuis, de 
 verantwoordelijke zal je een nieuwe afspraak 
geven. Heb je koorts of griep, dan kan het zijn 
dat de behandeling moet worden uitgesteld. 
Ook hiervoor kan je contact opnemen met het 
dagziekenhuis.

In het dagziekenhuis houdt de 
 verpleegkundige een kort intakegesprek met 
jou en controleert je bloeddruk en pols. Als 
deze goed zijn, wordt Tysabri besteld in de 
apotheek. Je neemt plaats in een zetel en de 
verpleegkundige prikt een infuus.

De verpleegkundige dient Tysabri toe via een 
infuus. Tijdens de toediening controleert de 
verpleegkundige regelmatig je bloeddruk en 
pols.

Het infuus met Tysabri loopt een uur in. 
Daarna blijf je nog een halfuur aan het infuus 
liggen, dit om het medicijn goed te spoelen. 
Vervolgens verwijdert de verpleegkundige het 
infuus.



De behandeling duurt ongeveer 3 uur, de 
 voorbereidingstijd inbegrepen.

 04  Mogelijke klachten tijdens de 
behandeling

Ervaar je volgende klachten tijdens het in-
lopen van het infuus, meld dit dan aan de 
 verpleegkundige:
• roodheid van de huid;
• warmte/zwelling van de insteekplaats van 

het infuus;
• jeuk;
• warm gevoel, zweten.

 05  Mogelijke klachten na de 
 behandeling

Enkele bijwerkingen die vaak voorkomen:
• duizeligheid;
• gewrichtspijn;
• hoofdpijn;
• koorts;
• loopneus of verstopte neus;
• misselijkheid;
• pijnlijke keel;
• rillen;
• uitslag met jeuk;
• urineweginfectie;
• vermoeidheid;
• overgeven. 

Deze bijwerkingen zijn echter zeer zeldzaam. 
Mocht je deze bijwerkingen ervaren, dan mag 
je contact opnemen met het dagziekenhuis, 
het secretariaat neurologie of je huisarts. 
Soms kan er ook een allergische reactie 
 optreden. Bij patiënten met een verlaagde 



weerstand kan ook een schimmelinfectie 
optreden.

 06  Vervolgafspraak

Na de behandeling kan je naar huis. 
De  secretaresse maakt voor jou een 
 vervolgafspraak.

Bij problemen thuis contacteer je best je 
 huisarts of het dagziekenhuis. Dit is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 
en 17.00 uur.

Indien dit niet bereikbaar is, kan je ook het 
secretariaat neurologie contacteren.
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

Inwendig dagziekenhuis 
tel.: 011 69 97 80

secretariaat neurologie 
tel.: 011 69 95 60


