
Patiëntenkaart

Lees aandachtig de bijsluiter voor 
de gedetailleerde informatie.

Hou deze kaart altijd bij u 
en toon deze kaart aan alle 
zorgverleners (arts, apotheker, 
tandarts, verpleger,…) die bij uw 
behandeling betrokken zijn.
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Wanneer u met Humira werd 
behandeld tijdens uw zwangerschap, 
kan uw kind tot ongeveer 5 maanden 
na de laatste dosis Humira die u tijdens 
uw zwangerschap toegediend heeft 
gekregen een verhoogd risico hebben 
om een infectie te krijgen. Het is 
belangrijk dat u de zorgverleners van 
uw kind op de hoogte stelt wanneer u 
tijdens uw zwangerschap Humira heeft 
gebruikt, voordat uw baby een vaccin 
krijgt toegediend.

Allergische reacties
Als u allergische reacties met 
symptomen als benauwdheid, 
piepende ademhaling, duizeligheid, 
zwelling of uitslag krijgt, injecteer dan 
geen Humira meer, maar neem direct 
contact op met uw arts.

Gegevens van de Humira-behandeling 

Aandoening waarvoor Humira gebruikt 
wordt: 

1e injectie: 

Dosis en frequentie: 

Laatste injectie (indien de behandeling 
beëindigd werd): 

Naam patiënt: 

Naam arts: 

Telefoonnummer arts: 

Deze kaart bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie waarvan u op de 
hoogte moet zijn voorafgaand aan en 
tijdens de behandeling met Humira. 

Zie de Humira bijsluiter voor meer 
informatie.

Hou deze kaart tot ten minste 5 
maanden na de laatste Humira-
behandeling bij u, want de 
bijwerkingen kunnen nog tot een 
lange tijd na de laatste behandeling 
optreden.

Zorg ervoor dat u bij ieder bezoek aan 
een zorgverlener een lijst heeft van alle 
andere geneesmiddelen die u gebruikt.



Nota voor ouders wiens kind met 
Humira behandeld wordt of zal 
worden: de informatie in deze kaart is 
gericht naar de Humira patiënten, ‘u’ 
in de onderstaande tekst verwijst dus 
naar uw kind.

Infecties
Humira verhoogt het risico op het 
oplopen van infecties. Infecties kunnen 
sneller verlopen en ernstiger zijn. Dit 
geldt ook voor tuberculose.

Voorafgaand aan de Humira-
behandeling:
• U mag niet behandeld worden met 

Humira als u een ernstige infectie 
heeft.

• U moet vooraf getest worden op het 
hepatitis B virus (HBV). Informeer 
uw arts als u drager bent van het 
HBV, als u een actieve HBV infectie 
heeft of als u denkt dat u risico loopt 
op HBV.

• U moet vooraf getest worden 
op tuberculose. Het is heel 
belangrijk dat u uw arts vertelt of 
u ooit tuberculose heeft gehad, 
of wanneer u in het verleden in 
contact bent geweest met iemand 
die tuberculose had. 

Noteer hieronder de data waarop u 
laatst getest bent op tuberculose: 

Tuberculine test: 

Röntgenfoto van uw borst: 

Tijdens de Humira-behandeling:
• Waarschuw meteen uw arts 

wanneer u symptomen ontwikkelt 
van tuberculose (bijvoorbeeld hoest 
die niet overgaat, gewichtsverlies, 
gebrek aan energie, lichte koorts), of 
een andere infectie zich openbaart. 

• Bepaalde vaccinaties (levende 
vaccins, bv. varicella, bof, mazelen, 
rode hond, rotavirus, tuberculose,…) 
kunnen infecties veroorzaken en 

mogen niet gegeven worden tijdens 
de Humira-behandeling. Vraag 
uw arts om advies, voordat u enig 
vaccin ontvangt.

• Informeer uw arts indien u reist 
in gebieden met hoog risico op 
infecties en indien u chirurgische 
of tandheelkundige ingrepen moet 
ondergaan.

Kanker
Voorafgaand aan de Humira-
behandeling: 
• Informeer uw arts indien u kanker 

heeft of ooit heeft gehad. 

Tijdens de Humira-behandeling: 
• Waarschuw onmiddellijk uw arts 

indien u symptomen vertoont die 
zouden kunnen wijzen op kanker. 

Neurologische aandoeningen
Voorafgaand aan de Humira-
behandeling: 
• Informeer uw arts indien u 

een aandoening heeft van het 
zenuwstelsel, zoals multipele 
sclerose (MS). 

Tijdens de Humira-behandeling: 
• Neem onmiddellijk contact op met 

uw arts als u symptomen krijgt als 
veranderingen in gezichtsvermogen, 
zwakte in armen of benen of 
gevoelloosheid of tinteling in een 
deel van het lichaam.


