Behandeling met
alemtuzumab kan het risico
verhogen op:
Autoimmuunaandoeningen:
> Een bloedstollingsprobleem
genaamd autoimmuuntrombocytopenische
purpura (ITP)
> Bepaalde nieraandoeningen;
en
> Schildklieraandoeningen
Ernstige infecties

Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op
www.sanofi.nl/geneesmiddelen/lemtrada.
Lees de bijsluiter voor meer informatie
over uw medicijn.
Ga met vragen over uw medicijn naar uw
arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het
Nederlandse College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Artsen: Zie de SmPC voor meer informatie.

Patiëntenwaarschuwingskaart
Informatie voor patiënten die alemtuzumab (gaan) gebruiken.
Let op bij gebruik van alemtuzumab. Alemtuzumab is het werkzaam
bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere
(merk)naam dragen. Kijk dus goed om welk medicijn dit gaat.

Laat deze kaart zien aan alle artsen, verpleegkundigen of andere
zorgprofessionals die u behandelen ook in spoedgevallen.
Ik ben behandeld met alemtuzumab, een behandeling voor actieve
Relapsing Multiple Sclerose (RRMS).
Ik neem deel aan een speciaal monitoringsprogramma, dat
elke maand plaatsvindt gedurende 4 jaar na mijn
laatste behandeling.

Belangrijke bijwerkingen waar u op moet letten:
Neem direct contact op met uw arts om deze symptomen te melden.
Als u uw eigen arts niet kunt bereiken, moet u onmiddellijk andere
medische hulp inschakelen.
Auto-immuunaandoeningen
Auto-immuuntrombocytopenische Purpura - ITP
> Kleine verspreide vlekjes op uw huid
> Bloedingen tussen uw
die rood, roze of paars zijn
menstruaties kunnen ook een
teken van ITP zijn
> Snel blauwe plekken krijgen
> Een bloedneus of bloeding van
> Bloeding door een snijwond die
uw tandvlees die nieuw ontstaan
moeilijker te stoppen is
is, of na een langere tijd dan
gewoonlijk stopt
> Zwaardere, langere of frequentere
menstruatiesdan normaal
> Bloed ophoesten
Nierproblemen of anti-GBM-ziekte
> Bloed in de urine - deze kan rood
of theekleurig zijn

> Zwellingvan uw benenof voeten
> Bloed ophoesten

Ernstige infecties
> Koorts en/of koude rillingen
> Gezwollen klieren

Auto-immuunaandoeningen kunnen optreden lang nadat u een
behandelingskuur met alemtuzumab heeft ondergaan. Het is heel
belangrijk dat u blijft doorgaan met uw maandelijkse
onderzoeken (ook als u zich goed voelt).

U moet ook alert
blijven op klachten en
symptomen.

Blijf hiermee doorgaan
gedurende 4 jaar na
uw laatste
behandelingskuur met
alemtuzumab.
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> kortademigheid, hoesten, piepende
ademhaling, pijn op de borst of
benauwdheid en bloed ophoesten
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Ook moet u uw dokter meteen
informeren als u een of meer van
deze symptomen van ernstige
infectie krijgt

Vroege opsporing en
diagnosestelling geven u
de beste kans op
verbetering en/of
herstel.

