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Deze kaart bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie waarvan u zich 
bewust moet zijn vooraleer u 
Voriconazol Accord inneemt voor de 
preventie van schimmelinfecties of 
tijdens de behandeling van uw 
schimmelinfectie met Voriconazol 
Accord. 
Als u deze informatie niet begrijpt, 
vraag dan uw arts om het aan u uit te 
leggen. 
Toon deze kaart aan elke arts of 
gezondheidsbeoefenaar die 
betrokken is bij uw zorg. 

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens 
u het geneesmiddel Voriconazol 
Accord gebruikt. 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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Voriconazol Accord 
50 mg / 200 mg 

filmomhulde tabletten 
(voriconazol) 

Patiënt- 
waarschuwingskaart 

Gelieve deze kaart altijd bij zich te 

hebben. 



  

 

 
Overige informatie 
(gelieve in te vullen): 
Uw naam: 
 

__________________________ 

Datum waarop Voriconazol 
Accord voor het eerst werd 
voorgeschreven: 
 

__________________________ 

Naam van de behandelende arts: 
 

__________________________ 

Naam van het behandelende 
centrum: 
 

__________________________ 
Telefoonnummer van het 
behandelende centrum: 
 

___________________________
__________________________ 

 
 
Tijdens de behandeling met 
Voriconazol Accord moet u 
blootstelling aan direct zonlicht 
of gebruik van zonnebanken 
vermijden. 
Het is belangrijk dat u de delen 
van de huid die zijn 
blootgesteld aan de zon bedekt 
met kleding die tegen de zon 
beschermt en dat u voldoende 
zonnebrandcrème met een 
hoge zonbeschermingsfactor 
(SPF) gebruikt. Er kan immers 
een verhoogde gevoeligheid 
van de huid voor de uv-stralen 
van de zon optreden. 
Er bestaat een gering risico dat 
er zich bij u na verloop van tijd 
huidkanker ontwikkelt 
(plaveiselcelcarcinoom van de 
huid of SCC). 

 
 
Neem contact op met uw arts als 
u last krijgt van: 
zonnebrand of een ernstige 
huidreactie na blootstelling aan 
licht of zon. 
 
Zorg ervoor dat u naar alle 
controleconsultaties gaat voor 
bloedtesten of huidcontroles die 
door uw arts zijn afgesproken. 
Gelieve bij elk bezoek aan een 
gezondheidszorgbeoefenaar een 
lijst bij te hebben waarop al uw 
andere geneesmiddelen en 
behandelingen zijn vermeld. 


