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‒ Biologics in IBD
‒ Rol van de (IBD) verpleegkundige
‒ Van originator naar biosimilar: een praktijkvoorbeeld met Infliximab 

 Praktisch
 Rol (IBD) verpleegkundige

‒ Take away



Biologics in IBD

Aloi, M et al. (2013) National Review Gastroenterology - www.nature.com

http://www.nature.com/


Rol (IBD) verpleegkundige  
#biologics 
‒ Keuze biological in SAMENspraak met de patiënt en MDT
‒ Educatie en coaching

 Nevenwerkingen
 Zelfadministratie 

‒ (Pré-)screening 
 Bloedname
 TB screening
 Risicoprofiel opportunistische infecties 
 Immunisatie voorgeschiedenis
 Co-morbiditeiten

‒ Korte en lange termijn FU
 Zorgpad 

K.Kemp ,L. Moortgat et al. (2018) 2nd N-ECCO Consensus statements on the European nursing roles in caring
for patients with Crohn’s Disease or Ulcerative Colitis

N-ECCO Statement 1K 

The nurse involved in the management and delivery of biological therapy will ensure that 
appropriate screening and identification of any contraindications to therapy have been 
identified and recorded. Adhering to country-specific guidelines and local protocols enhances 
safe administration [EL 3] 



Van #originator naar #biosimilar 
Praktijkvoorbeeld INFLIXIMAB
‒ 4 stappen proces

1. Nov 2015: opstart alle nieuwe patiënten met biosimilar
2. Voorjaar 2016: openbare aanbesteding

3. najaar 2016: uitrol informatiecampagne voor volledige MDT
4. Januari 2017: alle patiënten switchten van originator naar biosimilar  

o Interdisciplinair – multistakeholders
• Artsen
• Apotheek
• Dagziekenhuis
• Financieel departement

o Multicenter 
o What’s in for all parties?

• Patients included

Ziekenhuis als 1 groep 

open transparante 
communicatie 
naar pharma

partners 



Van #originator naar #biosimilar 
Praktijkvoorbeeld INFLIXIMAB
‒ najaar 2016: uitrol informatiecampagne voor volledige MDT

 Brief op maat van de patiënt
 Mondelinge uitleg door arts en verpleegkundige
 Aankondiging via nieuwsbrief en gesloten FB pagina
 Interdisciplinaire infoavond voor alle stakeholders 
 Opmaken van een zakboekje FAQ voor alle betrokken verpleegkundigen (dagziekenhuis) 

o Waarom werd mijn behandeling gewijzigd?
o Wat is een biosimilar?
o Wat is het verschil tussen een biosimilar en het origineel product?
o Zijn biosimilars even effectief als het origineel geneesmiddel?
o Kan men effect verliezen na de switch?
o Kan de patiënt kiezen of hij al dan niet overschakelt?
o Zijn er bijkomende testen nodig?



Van #originator naar #biosimilar 
Praktijkvoorbeeld INFLIXIMAB
‒ Januari 2017: alle patiënten switchten van originator naar biosimilar  

 Aandacht voor meetbare parameters 
o CRP
o Calprotectine
o IBDQ
o Trough level – dalspiegelbepaling op T0 en T1

T0 = timepoint VOOR start 1e toediening biosimilar 
Trough level= level of originator

T1 = timepoint VOOR start 2e biosimilar infuus 
Trough level = level of biosimilar 

T0 T1

Informeren x

Dalspiegelbepaling x x



Van #originator naar #biosimilar 
Praktijkvoorbeeld INFLIXIMAB
Rol (IBD) verpleegkundige 

VOORBEREIDING
‒ Focus op de voordelen
‒ Afstemming tussen alle stakeholders  CRUCIAAL

 Apotheek
 Verpleegkundigen dagziekenhuis
 (huis)artsen
 Patiënten

‒ Belang klinische FU 



Van #originator naar #biosimilar 
Praktijkvoorbeeld INFLIXIMAB: Rol (IBD) verpleegkundige 

NAZORG

‒ Aanspreekpunt voor vragen, bedenkingen, bezorgdheden
 Laagdrempelig
 Toegankelijk

‒ Belang van huisarts als stakeholder!
‒ Opvolging klinische parameters 



Van #originator naar #biosimilar 
Ervaring en visie van een verpleegkundige
‒ #biologics #biosimilars:

 Ziektecontrole ~Qol bij IBD patiënten
 Belang informatie op maat van de patiënt
 Wees open en eerlijk 

o over nevenwerkingen 
o over te verwachten resultaten op ziekteactiviteit 

 Geef patiënt mee de verantwoordelijkheid over zijn ziekteopvolging  gedeelde zorg 

‒ #switch 
 Belang informatiedoorstroming in alle fases

o ALLE stakeholders
o ≠ manieren van aanbieden #MHealth

 Onderschat de NAZORG niet
o Neuzen in dezelfde richting
o Objectieve parameters 



Liesbeth Moortgat     @IBDAZDelta
Verpleegkundig consulent IBD
AZ Delta 
President BINAstoria
N-ECCO Board Member
#benurse @Benurse_BE
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