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KEYTRUDA®

(pembrolizumab)



Bewaar deze kaart altijd bij u en laat deze kaart 

zien aan elke zorgverlener waar u naartoe gaat 

(spoedeisende hulp, andere artsen,...)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u het 

geneesmiddel KEYTRUDA® gaat gebruiken. Voor meer informatie, lees de KEYTRUDA® bijsluiter die 
informatie bevat voor de patiënten op www.ema.europa.eu 
of http://www.fagg-afmps.be, rubriek ‘Bijsluiters en SKP’s 
van geneesmiddelen’.



Naam van de arts

Telefoonnummer praktijk

Telefoonnummer na sluitingstijd

Belangrijke contactgegevens Belangrijke contactgegevens
Naam van de patiënt

Telefoonnummer patiënt

Contact in noodsituaties (naam en telefoon)



   KEYTRUDA® (pembrolizumab)  
kan enkele ernstige bijwerkingen 
veroorzaken die onmiddellijk behandeling 
vereisen. Deze bijwerkingen kunnen soms 
levensbedreigend worden en kunnen leiden 
tot overlijden. Deze bijwerkingen kunnen 
voorkomen op elk moment tijdens de 
behandeling en zelfs nadat uw behandeling 
klaar is. U kunt last krijgen van meer dan 
één bijwerking tegelijkertijd.

Als u een van de volgende tekenen of verschijnselen heeft,  
of anderen die niet genoemd zijn op deze kaart, moet u 
onmiddellijk uw arts bellen of bezoeken. Uw arts zal u 
mogelijk andere geneesmiddelen geven om nog ernstiger 
complicaties te voorkomen en de verschijnselen te 
verminderen. Uw arts kan ook de volgende dosering van 
KEYTRUDA® uitstellen of de behandeling met KEYTRUDA® 
stoppen.



Longen
•  kortademigheid
•  pijn op de borst
•  hoesten

Darmen
•  diarree of vaker ontlasting dan gebruikelijk
•  zwarte, teerachtige, plakkerige ontlasting of ontlasting 

met bloed of slijm
•  ernstige maagpijn of gevoeligheid van de maag
•  misselijkheid of braken

Lever
•  misselijkheid of braken
•  minder honger hebben
•  pijn aan de rechterzijde van de maag
•  geel worden van de huid of het oogwit
•  donkere urine
•  sneller dan normaal optreden van bloedingen of 

blauwe plekken



Nieren
•  veranderingen in de hoeveelheid of de kleur van uw 

urine

Hormoonklieren
•  snelle hartslag
•  gewichtsverlies of gewichtstoename
•  meer zweten
•  haaruitval
•  koud gevoel
•  verstopping

•  zwaardere stem
•  spierpijn
•  duizeligheid of flauwvallen
•  hoofdpijn die niet overgaat of ongewone hoofdpijn

Diabetes type 1
•  meer honger of dorst hebben dan normaal
•  vaker moeten plassen
•  gewichtsverlies



BELANGRIJK

•  Probeer niet zelf een diagnose te stellen of 
bijwerkingen te behandelen.

•  Neem deze kaart altijd mee, vooral als u op 
reis gaat, als u naar de spoedeisende hulp 
moet of als u naar een andere arts dan uw 
behandelend arts moet.

•  Zorg ervoor dat u deze kaart laat zien aan 
elke zorgverlener waar u naar toe gaat, 
zodat zij weten dat u wordt behandeld met  
KEYTRUDA®.



Belangrijke informatie voor de 
gezondheidsbeoefenaars.
Deze patiënt wordt behandeld met KEYTRUDA® 
(pembrolizumab), dat immuungerelateerde bijwerkingen 
kan veroorzaken die op elk moment tijdens de 
behandeling en zelfs nadat uw behandeling klaar is, 
kunnen voorkomen.  Patiënten moeten op tekenen en 
symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen 
worden gecontroleerd. Tijdige diagnose en geschikte 
behandeling zijn essentieel om elk gevolg van 

immuungerelateerde bijwerkingen te beperken. Bij 
vermoede immuungerelateerde bijwerkingen moet 
gezorgd worden voor een adequate beoordeling ter 
bevestiging van de etiologie en andere oorzaken moeten 
worden uitgesloten. Op basis van de ernst van de 
bijwerking moet de behandeling tijdelijk onderbroken 
worden en corticosteroïden toegediend worden.  
Gedetailleerde aanbevelingen voor de behandeling van 
de voornaamste immuungerelateerde bijwerkingen zijn 
beschreven in de SKP, te consulteren via www.fagg.be. 
Overleg met een oncoloog of een andere medisch 



specialist kan zinvol zijn bij de behandeling van 
orgaanspecifieke immuungerelateerde bijwerkingen.





Gelieve de bijsluiter van KEYTRUDA® te raadplegen op 
www.ema.europa.eu
of op
http://www.fagg-afmps.be rubriek ‘Bijsluiters en SKP’s
van geneesmiddelen’

U kan ook contact opnemen met  MSD BELGIE op 
telefoon nummer +32(0)2 776 62 11 of via email  
dpoc_belux@merck.com


