Het Aubagio zwangerschapsregister.
Dit is een internationaal register van vrouwen met multiple sclerose (MS) die tijdens de
zwangerschap zijn blootgesteld aan teriflunomide. Hierin worden gegevens verzameld over het
gebruik van teriflunomide tijdens de zwangerschap.

Wat is het doel van dit onderzoek?
Het doel van dit register is om informatie te verzamelen over vrouwen die teriflunomide hebben
ingenomen tijdens hun zwangerschap of, in sommige gevallen, in de weken voordat ze zwanger
werden. Het register zal helpen te bepalen wat het risico is op geboorteafwijkingen bij de baby's van
vrouwen die teriflunomide hebben ingenomen tijdens de zwangerschap. Daarnaast wordt informatie
verzameld over de gezondheid, groei en ontwikkeling van de baby tot de leeftijd van één jaar. Met
deze informatie kunnen artsen hun patiënten in de toekomst helpen.

Welk geneesmiddel wordt onderzocht?
Teriflunomide is een goedgekeurd geneesmiddel in de VS, Europa en enkele andere landen. Het
beperkt de toename van bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) en helpt dus bij de bescherming
tegen aanvallen van het immuunsysteem in het centrale zenuwstelsel. Dit vermindert de ontsteking
die leidt tot zenuwbeschadiging bij MS.

Welke organisatie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
Dit onderzoek is beoordeeld door de adviescommissie Martini Ziekenhuis Groningen in opdracht van
de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).

Wat houdt deelname in?
De bedoeling van het onderzoek is om in diverse landen wereldwijd ongeveer 180 patiënten in het
register op te nemen waarvan 6 patiënten in Nederland. Uw deelname aan het register duurt in
totaal ongeveer 21 maanden: ongeveer 9 maanden (tot het einde van de zwangerschap) en nog eens
één jaar voor uw baby. Uw behandelaar zal tijdens uw zwangerschap op verschillende momenten
gegevens verzamelen uit uw medisch dossier.

Wat wordt er van mij verwacht?
U bezoekt uw behandelaar voor de gebruikelijke zorg tijdens uw zwangerschap. U hoeft geen extra
bezoeken af te leggen, geen extra tests te doen en geen extra geneesmiddelen in te nemen.We
verzamelen alleen informatie over u, uw zwangerschap, uw gezondheid en de gezondheid van uw
baby.

Zijn er extra kosten / is er een vergoeding als ik besluit mee te doen?
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U hebt geen bijkomende onkosten als gevolg van uw deelname aan dit register, omdat het deel
uitmaakt van uw gebruikelijke zorg. U wordt niet betaald voor uw deelname aan het register.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek?
Als u zwanger bent en teriflunomide hebt ingenomen voor uw multiple sclerose. Uw deelname is
volledig vrijwillig.

Waar kan ik me aanmelden voor dit onderzoek?
U of uw arts kan u aanmelden bij het Aubagio zwangerschapsregister. Meer informatie is beschikbaar
via de hoofdonderzoeker Prof. dr. R.M.M. Hupperts, Zuyderland zkh. Sittard
(email:r.hupperts@zuyderland.nl; tel secretariaat polikliniek Neurologie: 088-4599717).

[MAT-NL-2000646]

