
Janssen-Cilag NV  
 

Stelara® (ustekinumab)

Informatiepakket voor de 

patiënt

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen 
van het geneesmiddel Stelara®. Het verplicht plan voor 
risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 

doeltreffend gebruik van Stelara® te waarborgen  
(RMA gewijzigde versie 02/2017).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie:  
Lees aandachtig de bijsluiter vooraleer Stelara® te gebruiken. 

De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar  
op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmiddel”.
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Lees dit informatiepakket zorgvuldig door. Er staat belangrijke 
informatie in over Stelara®, door uw arts voorgeschreven ter behandeling 
van uw psoriasis, arthritis psoriatica of ziekte van Crohn. Als u een 
ouder of de verzorger bent die Stelara® zal toedienen, lees deze 
informatie dan ook zorgvuldig.

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation activities):

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars 
en patiënten.

Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een 
veilig en doeltreffend gebruik van Stelara® te waarborgen en moeten 
volgende belangrijke onderdelen bevatten:

• Bijsluiter.

• Risico op het opnieuw actief worden van latente tuberculose en 
informatie over de screening op tuberculose volgens de lokale 
richtlijnen.

• Risico op ernstige infecties, waaronder salmonella, tuberculose en 
andere infecties met mycobacteriën.

• Risico op overgevoeligheidsreacties, waaronder allergie voor latex 
die aanwezig is in de beschermdop van de naald van de voorgevulde 
spuit.

• Mogelijk risico op maligniteiten.

• Juiste technieken voor het zelf toedienen van Stelara®, inclusief het 
gebruik van de voorgevulde spuiten.
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Wat is Stelara® en hoe werkt het?

Stelara® bevat het werkzaam bestanddeel ‘ustekinumab’, een monoklonaal 
antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die specifiek bepaalde 
eiwitten in het lichaam herkennen en zich eraan binden.

Stelara® behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam 
‘immunosuppressiva’. Deze geneesmiddelen werken door een deel van het 
afweersysteem te verzwakken. 
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Stelara® wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende 
ontstekingsziekten:
• plaque psoriasis – bij volwassenen en bij kinderen van 12 jaar en ouder;
• arthritis psoriatica (gewrichtspsoriasis) – bij volwassenen;
• ziekte van Crohn – bij volwassenen.

Plaque psoriasis
Plaque psoriasis is een huidaandoening die ontsteking van huid en nagels 
veroorzaakt. Stelara® zal de ontsteking en andere verschijnselen van de 
ziekte verminderen.

Stelara® wordt gebruikt bij volwassenen met matige tot ernstige plaque 
psoriasis die ciclosporine, methotrexaat of lichttherapie niet kunnen 
gebruiken of bij wie deze behandelingen niet werkten.

Stelara® wordt gebruikt bij jongeren van 12 jaar en ouder met matige tot 
ernstige plaque psoriasis die lichttherapie of andere systemische (van het 
hele lichaam) behandelingen niet kunnen verdragen of bij wie deze 
behandelingen niet werkten.

Stelara® wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 
12 jaar, omdat het bij deze leeftijdsgroep niet is onderzocht.

Arthritis psoriatica
Arthritis psoriatica is een ontstekingsziekte van de gewrichten, gewoonlijk 
samen voorkomend met psoriasis. Als u actieve arthritis psoriatica heeft, 
zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u op die geneesmiddelen 
niet goed genoeg reageert, kunt u Stelara® krijgen om:
• ervoor te zorgen dat de tekenen en symptomen van uw ziekte afnemen;
• ervoor te zorgen dat u lichamelijk beter functioneert;
• ervoor te zorgen dat de schade aan uw gewrichten vertraagt.

Ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van de darm. Als u de ziekte 
van Crohn heeft, krijgt u eerst andere medicijnen. Als u niet goed genoeg 
op deze medicijnen reageert of deze medicijnen niet verdraagt, kunt u met 
Stelara® worden behandeld om de klachten en symptomen van uw ziekte 
te verminderen.

Hoe wordt Stelara® gebruikt?
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Hoe wordt dit middel toegediend? 
Stelara® wordt gegeven met een injectie onder uw huid (‘subcutaan’). In 
het begin kan een arts, verpleegkundige of verzorger (van het kind) de 
injectie met Stelara® toedienen. De eerste dosis Stelara® voor de 
behandeling van de ziekte van Crohn wordt door een arts toegediend in 
de vorm van een druppelinfuus in een ader van uw arm (intraveneuze 
infusie).

• U kunt samen met uw arts besluiten dat u zichzelf de injecties met 
Stelara® toedient. In dat geval zult u instructie krijgen hoe u de Stelara-
injectie bij uzelf moet toedienen. 

• U of uw ouder of zorgverlener dienen door uw arts geïnstrueerd te 
worden de juiste hoeveelheid Stelara® te injecteren, overeenkomstig 
de aanwijzingen in de bijsluiter.

• Voor instructies over hoe Stelara® moet worden geïnjecteerd, zie de 
rubriek ‘Instructies voor toediening’ (voorgevulde spuit – flacon) aan 
het eind van de bijsluiter en deze brochure. Raadpleeg uw arts als u 
een of meer vragen heeft over het zichzelf toedienen van injecties.

Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van uw arts opvolgt om een optimaal 
effect te bekomen van uw behandeling met Stelara®. Indien de behandeling 
wordt onderbroken (bijv. een injectie te laat of niet toedienen) kunnen de 
symptomen van uw ziekte terugkeren.

Waarom moet u uw behandeling 
met Stelara® volhouden?
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Mogelijke bijwerkingen  
van Stelara®

Mogelijke bijwerkingen (Raadpleeg de 
patiëntenbijsluiter voor meer informatie)
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, 
al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen zijn mild 
tot matig van ernst. Sommige patiënten kunnen echter last krijgen van 
ernstige bijwerkingen die met spoed behandeld moeten worden. 

Als u zichzelf Stelara® inspuit, wees er dan alert op dat er een 
overgevoeligheidsreactie zou kunnen optreden. 

Allergische reacties – hiervoor kan dringend behandeling nodig zijn, dus 
neem onmiddellijk contact op met uw arts of zoek dringend medische hulp als 
u een of meer van deze symptomen bemerkt.
Ernstige allergische reacties (‘anafylaxie’) komen zelden voor bij mensen 
die Stelara® gebruiken. De verschijnselen zijn onder andere:

• moeite met ademen of slikken;
• lage bloeddruk, die duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd kan 

veroorzaken;
• gezwollen gelaat, lippen, mond of keel.

Vaak voorkomende symptomen van een allergische reactie zijn huiduitslag 
en galbulten.

Infecties – hiervoor kan dringend behandeling nodig zijn, dus neem onmiddellijk 
contact op met uw arts als u een of meer van deze symptomen bemerkt.
U moet alert zijn op symptomen van een infectie als u behandeld wordt 
met Stelara®. Deze symptomen zijn:

• koorts, griepachtige symptomen, zweetaanvallen ‘s nachts;
• vermoeidheid of kortademigheid, hoest die niet overgaat;
• warme, rode en pijnlijke huid of een pijnlijke huiduitslag met blaren;
• brandend gevoel bij het plassen;
• diarree.

Vervelling van de huid – verergering van roodheid en vervelling van de 
huid over een groter gebied van het lichaam kunnen symptomen zijn van 
erytrodermische psoriasis of exfoliatieve dermatitis. Dit zijn ernstige 
huidaandoeningen. Waarschuw uw arts onmiddellijk als u een of meer van 
deze verschijnselen opmerkt.
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Belangrijke informatie

Vraag of vertel aan uw arts of u één van de volgende condities heeft voordat 
u Stelara® gebruikt. 

Overgevoeligheidsreacties
De beschermdop over de naald van de voorgevulde spuit is vervaardigd van 
latexrubber, wat allergische reacties kan veroorzaken bij personen die gevoelig 
zijn voor latex. Zeg het aan uw arts als u ooit een allergische reactie heeft gehad 
tegen rubber (latex) of als u een allergische reactie heeft gekregen na een 
injectie met Stelara®.

In klinische studies met Stelara® zijn huiduitslag en galbulten (urticaria) elk 
waargenomen bij < 1% van de patiënten.

Infecties
Informeer uw arts als u een infectie hebt. 

Stelara® zorgt immers dat uw lichaam minder goed weerstand kan bieden 
tegen infecties. Sommige infecties kunnen ernstig worden. 

Informeer uw arts ook altijd over hele kleine infecties of tekenen van een 
opkomende infectie. Zulke tekenen zijn bijvoorbeeld koorts, vermoeidheid, 
kortademigheid, hoest die niet overgaat, griepachtige symptomen, 
zweetaanvallen’s nachts, diarree, ontsteking van het gebit, warme, rode en 
pijnlijke huid of een pijnlijke huiduitslag met blaren en een branderig 
gevoel bij het plassen. Raadpleeg bij twijfel onmiddellijk uw arts. 

Neem ook direct contact op met uw arts als u enige vorm van infectie heeft 
die niet overgaat of die blijft terugkomen. Uw arts kan beslissen dat u 
Stelara® niet mag gebruiken totdat de infectie over is. 

Vertel het uw arts ook als u een open (snij)wond of zweer heeft, aangezien 
deze geïnfecteerd kunnen raken. 

Vertel het uw arts meteen als u enig teken van infectie opmerkt zoals 
beschreven op pagina 7.
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Tuberculose (tbc) 
Vertel het uw arts als u tuberculose heeft gehad, met iemand in contact bent 
geweest die mogelijk tuberculose heeft of als u het niet zeker weet. Licht hem 
of haar ook in indien u plaatsen heeft bezocht waar tuberculose vaak voorkomt.

Voordat u Stelara® krijgt, zal uw arts testen uitvoeren om te zien of u 
tuberculose heeft. Stelara® kan mogelijk het infectierisico vergroten en 
latente tuberculose reactiveren.

Als uw arts vindt dat er een risico is dat u tuberculose heeft, kunt u 
medicijnen tegen tuberculose krijgen. Deze medicijnen moeten vóór en 
tijdens behandeling met Stelara® worden genomen. 

Kanker 

Geneesmiddelen zoals Stelara® verminderen de activiteit van het 
immuunsysteem. Dit kan de kans op kanker vergroten. Informeer uw arts 
als u ooit (enige vorm van) kanker heeft gehad. 

Vaccinaties 

U mag bepaalde soorten vaccinaties niet ontvangen als u wordt behandeld 
met Stelara®. Het wordt aanbevolen levende virale (zoals het vaccin tegen 
gele koorts) of levende bacteriële vaccins (zoals Bacillus Calmette Guérin 
(BCG)) niet tegelijk toe te dienen met Stelara®. Informeer uw arts als u 
onlangs een vaccinatie heeft gehad of binnenkort zult krijgen. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u 
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel 
gebruikt.

Het verdient de voorkeur om Stelara® niet te gebruiken als u zwanger bent. 
De effecten van dit geneesmiddel op zwangere vrouwen zijn niet bekend. Als 
u in verwachting kunt raken, wordt u geadviseerd om te voorkomen dat u in 
verwachting raakt en moet u effectieve anticonceptie gebruiken zolang u 
Stelara® gebruikt en minstens 15 weken na de laatste behandeling met Stelara®.

Neem ook contact op met uw arts als u borstvoeding geeft of borstvoeding 
wilt gaan geven. U moet samen met uw arts beslissen of u borstvoeding 
wilt geven of Stelara®  wilt gebruiken. U mag niet én borstvoeding geven 
én Stelara® gebruiken.
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Instructies voor het zelf 
toedienen van Stelara®  
– voorgevulde spuit

Neem de voorgevulde spuit 
uit de koelkast. Laat de 
voorgevulde spuit ongeveer 
een half uur buiten de 
kartonnen doos liggen. 
Dit zorgt ervoor dat de 
vloeistof een comfortabele 
temperatuur voor injectie 
krijgt (kamertemperatuur). 
Haal de beschermdop niet van 
de naald zolang de vloeistof 
nog op kamertemperatuur 
aan het komen is.
Controleer de voorgevulde 
spuit zodat u er zeker van 
bent dat de sterkte juist is.

1 Laat het product op kamertemperatuur komen

TIP: neem de voorgevulde spuit uit de kartonnen doos 
en wacht een half uur.

Houd uw voorgevulde spuit 
met Stelara® vast aan de 
cilinder van de voorgevul-
de spuit, met de naald 
(met beschermdop erop) 
naar boven wijzend. Zorg 
ervoor dat u de lipjes van 
het naaldbeschermingsme-
chanisme niet aanraakt.
Controleer de voorgevulde 
spuit zodat u er zeker van 
bent dat deze niet bescha-
digd is en de houdbaarheids-
datum niet verstreken is.
 

Controleer de voorgevulde spuit zodat u er zeker van bent dat de oplossing helder 
tot opaalachtig (met een parelachtige glans) is en kleurloos tot lichtgeel.
Injecteer de oplossing niet als deze troebel of verkleurd is, bevroren is, of als deze vreemde 
deeltjes bevat.

2 Controleer de voorgevulde spuit

Lipjes om 
de naaldbescherming te activeren
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Leg alles wat u nodig 
heeft bij elkaar op 
een schoon oppervlak, 
inclusief uw voorgevulde 
spuit met Stelara®: 
ontsmettingsdoekjes, een 
watje of katoenen gaasje en 
een naaldenbox waarin u de 
gebruikte injectiespuit kan 
weggooien.
Was uw handen zeer goed 
met zeep en warm water. 

3 Zet alle materialen voor uw injectie klaar en was uw handen

TIP: zorg ervoor dat alles klaarligt VOORDAT u uw handen wast en dat u comfortabel zit.

Bepaal de injectieplaats. 
Goede plaatsen voor de 
injectie zijn het bovenste 
deel van de dij of rond de 
buik, minstens 5 cm van de 
navel. Gebruik zo mogelijk 
geen huidzones met 
verschijnselen van psoriasis.
Veeg de plaats waar u gaat 
injecteren schoon met het 
ontsmettingsdoekje. Raak dit 
gebied niet meer aan voordat 
de injectie is gegeven.

4 Bereid de injectieplaats voor

TIP: kies, indien mogelijk, een plaats uit de buurt van laesies (huidzones met verschijnselen 
van psoriasis) en waar het voor u comfortabel is om te injecteren.

Grijze zones zijn 
aanbevolen injectieplaatsen

Grijze zones zijn  
aanbevolen injectieplaatsen
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Houd de cilinder van de 
voorgevulde spuit met 
één hand vast en trek de 
beschermdop recht van de 
naald. Zorg ervoor dat u 
de naald of de zuiger niet 
aanraakt wanneer u de 
beschermdop verwijdert. 
Injecteer Stelara® direct 
nadat u de beschermdop 
verwijderd heeft.
Haal de beschermdop niet 
van de naald zolang u nog 
niet klaar bent om Stelara ® 
te injecteren.

5 Haal de beschermdop van de naald

TIP: het kan zijn dat u wat luchtbelletjes in de voorgevulde spuit ziet of een druppeltje 
vloeistof aan het uiteinde van de naald – dit is normaal en hoeft niet te worden verwijderd.

Houd de cilinder van uw 
voorgevulde spuit met 
Stelara® in één hand 
tussen uw wijsvinger en uw 
middelvinger vast en zet uw 
duim op het uiteinde van de 
zuiger. Trek de zuiger nooit 
terug.
Neem met uw andere hand 
een stukje schoongemaakte 
huid zachtjes tussen uw 
duim en wijsvinger.

6 Breng de voorgevulde spuit in de juiste positie

TIP: neem het stukje huid waar u Stelara® gaat injecteren zachtjes tussen duim en wijsvinger  
en houd het stevig vast.
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Als de zuiger helemaal is 
ingedrukt, haal dan de naald 
terug uit de huid terwijl u 
druk op het uiteinde van de 
zuiger blijft uitoefenen. Laat 
de huid los.
Neem uw duim langzaam 
van het uiteinde van de 
zuiger zodat de lege injec-
tiespuit omhoog kan komen, 
totdat de hele naald wordt 
afgedekt door het naaldbe-
schermingsmechanisme.

8 Neem de naald uit de huid

TIP: verwijder de naald voorzichtig en laat vervolgens de huid los.

Steek de naald in één 
vloeiende beweging tot het 
eind door de ingeklemde 
huid.
Spuit de hele inhoud 
in door met uw duim de 
zuiger in te duwen totdat 
het uiteinde van de zuiger 
helemaal tussen de 
vleugels van het naaldbe-
schermingsmechanisme zit. 
Blijf druk op het uiteinde 
van de zuiger uitoefenen 
als de zuiger helemaal 
is ingedrukt.

7 Injecteer het product 

TIP: tel tot 5 om er zeker van te zijn dat het product  
langzaam geïnjecteerd wordt.
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Belangrijk: Stelara® is alleen voor eenmalig gebruik. Ongebruikt geneesmiddel 
dat in de spuit achterblijft moet worden weggegooid.

Druk na de injectie een 
paar seconden lang een 
ontsmettingsdoekje op de 
injectieplaats.
Er kan een klein beetje bloed 
of vocht op de injectieplaats 
aanwezig zijn. Dit is normaal. 
Druk ongeveer 10 seconden 
lang een watje of gaasje op 
de injectieplaats.
Wrijf niet over uw huid.
Werp de gebruikte 
injectiespuit in uw 
naaldenbox.

9 Na de injectie

TIP: indien nodig kunt u de injectieplaats met een kleine pleister bedekken.
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Instructies voor het zelf 
toedienen van Stelara®  
– flacon

Neem de flacon uit de 
koelkast. Laat de flacon  
ongeveer een half uur buiten 
de kartonnen doos liggen.  
Dit zorgt ervoor dat de 
vloeistof een comfortabele 
temperatuur voor injectie 
krijgt (kamertemperatuur). 
Controleer de flacon zodat 
je er zeker van bent dat de 
sterkte juist is en dat het 
het juiste geneesmiddel is.

1 Laat het product op kamertemperatuur komen

TIP: neem de flacon uit de kartonnen doos en wacht een half uur.

Controleer de flacon zodat 
je er zeker van bent dat 
deze niet beschadigd is, 
de zegel niet verbroken is 
en de houdbaarheidsdatum 
niet verstreken is. 
Controleer dat de oplossing 
helder tot opaalachtig (met 
een parelachtige glans) is 
en kleurloos tot lichtgeel.
Injecteer de oplossing niet 
als deze troebel of verkleurd 
is, bevroren is, of als deze 
vreemde deeltjes bevat.

2 Controleer de flacon

De flacon wordt gebruikt voor de injectie van kinderen ouder dan 12 jaar met 
een lichaamsgewicht van minder dan 60 kg, omdat zij een dosis moeten krijgen 
die lager is dan 45 mg. Zorg dat jij, of je ouder of verzorger, precies weet hoeveel 
je uit de flacon moet optrekken en welk type spuit je voor de toediening nodig 
hebt. Als je dit niet weet, neem dan contact op met je arts voor verdere instructie.
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Leg alles wat je nodig 
hebt bij elkaar op een 
schoon oppervlak, inclusief 
de flacon met Stelara®, 
ontsmettingsdoekjes, een 
watje of katoenen gaasje, 
een injectiespuit met naald 
en een naaldenbox waarin 
je de gebruikte injectiespuit 
kan weggooien.
Was je handen zeer goed met 
zeep en warm water. 

3 Zet alle materialen voor de injectie klaar en was je handen

TIP: zorg ervoor dat alles klaarligt VOORDAT je je handen wast en dat je comfortabel zit.

Bepaal de injectieplaats. 
Goede plaatsen voor de 
injectie zijn het bovenste 
deel van de dij of rond de 
buik, minstens 5 cm van de 
navel. Gebruik zo mogelijk 
geen huidzones met 
verschijnselen van psoriasis.
Veeg de plaats waar je gaat 
injecteren schoon met het 
ontsmettingsdoekje. Raak dit 
gebied niet meer aan voordat 
de injectie is gegeven.

4 Bereid de injectieplaats voor

TIP: kies, indien mogelijk, een plaats uit de buurt van laesies (huidzones met verschijnselen 
van psoriasis) en waar het comfortabel is om te injecteren.

Grijze zones zijn 
aanbevolen injectieplaatsen

Grijze zones zijn  
aanbevolen injectieplaatsen
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1. Neem de dop van de 
flacon maar verwijder de 
rubber stop niet.
2. Maak de stop schoon met 
een ontsmettingsdoekje.
3. Pak de spuit en haal de 
beschermhuls van de naald. 
Raak de naald niet aan.
4. Duw de naald door de 
rubberen stop.
5. Draai de flacon en de 
spuit ondersteboven.
6. Trek aan de zuiger van de 
spuit om de spuit te vullen 

met de voorgeschreven hoeveelheid vloeistof. Het is belangrijk dat de naald altijd in de 
vloeistof blijft, dat voorkomt dat er belletjes in de spuit komen.
7. Haal de naald uit de flacon.
8. Houd de spuit naar boven om te zien of er luchtbelletjes zijn. Als er luchtbelletjes 
zijn, tik dan zachtjes tegen de zijkant van de spuit todat de luchtbelletjes boven in de 
spuit zijn gekomen.
9. Duw dan de zuiger zo ver in dat alle lucht uit de spuit is, zonder de vloeistof eruit te 
laten gaan.

5 Maak de spuit klaar

TIP: Leg de spuit niet neer en zorg dat er niets in aanraking komt met de naald. 

Houd de cilinder van de 
spuit met Stelara® in één 
hand tussen je wijsvinger 
en je middelvinger vast en 
zet je duim op het uiteinde 
van de zuiger. Trek de zuiger 
nooit terug.
Neem met je andere hand 
een stukje schoongemaakte 
huid zachtjes tussen je duim 
en wijsvinger.

6 Breng de spuit in de juiste positie

TIP: neem het stukje huid waar je Stelara® gaat injecteren zachtjes tussen duim en wijsvinger  
en houd het stevig vast.
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Steek de naald in één 
vloeiende beweging tot het 
eind door de ingeklemde 
huid. Duw de zuiger met 
je duim langzaam en 
gelijkmatig helemaal in, 
terwijl je de huidplooi blijft 
vasthouden. Als de zuiger 
helemaal is ingedrukt, neem 
de naald dan uit de huid en 
laat de huidplooi los.

7 Injecteer het product 

TIP: tel tot 5 om er zeker van te zijn dat het product langzaam geïnjecteerd wordt.

Belangrijk: Stelara® is alleen voor eenmalig gebruik. Ongebruikt geneesmiddel 
dat in de flacon en de spuit achterblijft moet worden weggegooid.

Druk na de injectie een 
paar seconden lang een 
ontsmettingsdoekje op de 
injectieplaats.
Er kan een klein beetje bloed 
of vocht op de injectieplaats 
aanwezig zijn. Dit is normaal. 
Druk ongeveer 10 seconden 
lang een watje of gaasje op 
de injectieplaats.
Wrijf niet over je huid.
Werp de gebruikte 
injectiespuit in de 
naaldenbox.

8 Na de injectie

TIP: indien nodig kan je de injectieplaats met een kleine pleister bedekken.
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Uw naam: 

Uw adres: 

Uw telefoonnummer: 

De naam van uw arts: 

Het adres van uw arts: 

Het telefoonnummer van uw arts:

Gebruik deze ruimte om de contactgegevens van uw arts te noteren zodat u snel contact kunt 
opnemen als u vragen hebt of zich zorgen maakt over uw welzijn of de behandeling met Stelara®.

vu/er Dr Erik Present  
Antwerpseweg 15-17  
B-2340 Beerse

Dossiernr. PHBE/STE/0217/0009b

Voor meer informatie over Stelara®

Neem contact op met het Customer Service Center van Janssen-Cilag:
Janssen-Cilag NV, Antwerpseweg 15-17,  
B-2340 Beerse, België
Tel: 0800 93 377
e-mail: janssen@jacbe.jnj.com
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