
Artsen: Zie de samenvatting van de productkenmerken (SPK) voor 
meer informatie.

>  Een bloedingsziekte 
met de naam Immuun 
Trombocytopenische Purpura 
(ITP)

>  Schildklierproblemen (hypo-/
hyperthyroïdie)

> Nierproblemen (nefropathie, 
waaronder anti-GBM 
glomerulonefritis (anti-GBM-
ziekte))

 

Behandeling met LEMTRADA® kan een verhoogd 
risico met zich meebrengen op: 

De arts die me LEMTRADA® heeft voorgeschreven, kan op het 
onderstaande telefoonnummer worden bereikt. Ook andere artsen 
of medisch zorgverleners die bij mijn behandeling betrokken zijn, 
kunnen hier worden vermeld.
Als er medische onderzoeken worden uitgevoerd, wordt u verzocht 
kopieën van alle medische dossiers, inclusief alle onderzoeks- en/of 
behandelingsresultaten, aan de hieronder vermelde arts(en) te  verstrekken.
Naam van de patiënt: ________________________________________________

Handtekening van de patiënt: _________________________________________

Naam                                       Telefoonnummer
Neuroloog

Huisarts 

MS-verpleegkundige

Patiëntenkaart

Laat deze kaart zien aan iedereen die u in urgentie hulp verleent 
en aan medische zorgverleners
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

Auto-immuunziektes zoals:

Ernstige Infecties

Ik ben behandeld met LEMTRADA®, een geneesmiddel voor 
multipele sclerose (MS). Dit veroorzaakt veranderingen van het 
immuunsysteem.

Ik neem deel aan een speciaal follow-upprogramma. Hiervoor 
word ik maandelijks gecontroleerd gedurende 4 jaar na mijn 
laatste behandeling.



Belangrijke bijwerkingen waar u op dient te letten:

Het is erg belangrijk dat u blijft doorgaan met de maandelijkse 
onderzoeken (ook al voelt u zich goed).

Als u één van de volgende tekenen of symptomen van nier- of 
bloedingsstoornissen constateert, raadpleeg dan onmiddellijk 
uw arts. Als u deze niet kan bereiken, moet u onmiddellijk contact 
opnemen met een medische spoeddienst.

>  Bloed in de urine; de urine kan 
rood of theekleurig zijn 

>  Zwelling van uw benen of voeten
>  Bloed ophoesten

Nierproblemen of anti-GBM-ziekte (een ziekte veroorzaakt door 
antilichamen gericht tegen het glomerulaire basaalmembraan)

Ernstige Infecties 
Ook moet u meteen uw huisarts 
raadplegen als u last krijgt van één 
of meer van de volgende tekenen 
van ernstige infectie

>  Koorts en/of koude rillingen  
en/of andere koortsreacties

>  Opgezette lymfeklieren

 

>  Kleine verspreide vlekjes op uw 
huid die rood, roze of paars zijn

>  Neiging tot bloeduitstortingen/
blauwe plekken

>  Moeilijk te stoppen bloedingen 
bij een snijwond

>  Zwaardere, langere of meer 
frequente menstruatieperioden 
dan normaal

>  Ook bloedingen tussen 
menstruatieperioden in kunnen 
wijzen op ITP

>   Plotselinge tandvlees- of 
neusbloedingen, of als het 
langer duurt dan normaal om 
deze te stoppen

>  Bloedstollingsafwijking

>  Ophoesten van bloed

Auto-immuunaandoeningen
Immuun Trombocytopenische Purpura (ITP)

Belangrijke informatie over

Ook dient u 
alert te blijven 
op het optreden 
van klachten en 
symptomen 

Blijf hiermee 
doorgaan gedurende 
4 jaar na uw laatste 
behandelingskuur 
met LEMTRADA®

Vroegtijdige 
opsporing en 
diagnosestelling 
geven u de meeste 
kans op verbetering 
en/of herstel

jaar

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het
geneesmiddel LEMTRADA® te gebruiken

Schildklierproblemen (hypo-/hyperthyroïdie)
> Overmatig transpireren
>  Verlies/toename van gewicht 

zonder duidelijke oorzaak
> Opgezwollen ogen
> Zenuwachtigheid

> Snelle hartslag
> Het koud hebben
> Opvallende vermoeidheid
> Plotselinge verstopping

Auto-immuunaandoeningen kunnen optreden lang nadat u een 
behandelingskuur met LEMTRADA® heeft ondergaan. 


