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Deze patiëntenkaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan  
u op de hoogte moet zijn wanneer u een behandeling met Aubagio® krijgt. 

Raadpleeg de patiëntenbijsluiter voor volledige informatie.

Algemene richtlijnen
Toon deze kaart aan elke arts of zorgverlener die betrokken is 
bij uw medische zorg (bijv. in geval van nood).

Naam patiënt:   

Datum Aubagio® voor het eerst voorgeschreven:

Naam centrum:  

Naam behandelende arts: 

Telefoonnummer behandelende arts:  



Belangrijke bijwerkingen
Dit geneesmiddel kan uw leverfunctie, bloeddruk en bepaalde 
cellen in uw bloed, die belangrijk zijn om infecties te bestrijden, 
aantasten.  

Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts:
• Uw huid of het wit van uw ogen wordt geel, donkere urine, misselijkheid of 

braken en buikpijn. In dat geval kunt u een probleem met uw lever hebben.
• Hoge koorts, hoest, koude rillingen, gezwollen klieren, verminderde of pijnlijke 

urinestroom. In dat geval kunt u een infectie hebben. 

•  Start Aubagio® niet wanneer u zwanger bent, of als u denkt dat u zwanger bent.  
 Uw arts kan u vragen om een zwangerschapstest te doen om zeker te zijn.

•  Gebruik doeltreffende anticonceptie gedurende en na de behandeling met Aubagio®.   
 Uw arts zal advies geven over de mogelijke risico’s voor de foetus en over  
 de noodzaak van doeltreffende anticonceptie.
•  Neem contact op met uw arts als u van anticonceptiemethode wilt veranderen  
 of als u zwanger wilt worden.
•   Als u zwanger wordt of denkt dat u zwanger bent, STOP onmiddellijk  

met de behandeling, neem onmiddellijk contact op met uw arts en bel  
het Zwangerschapsregister via +32 2 710 54 00.

•   In geval van zwangerschap kan uw arts een behandeling voorstellen met bepaalde 
geneesmiddelen om teriflunomide versneld uit uw lichaam te verwijderen. 

•   U moet ook met uw arts bespreken als u van plan bent om borstvoeding te geven  
of die al geeft.

•  Voor ouders/verzorgers of meisjes: neem contact op met uw arts wanneer de   
 patiënt voor het eerst menstruatie krijgt, voor advies over het mogelijke risico voor  
 de foetus en de noodzaak van anticonceptie.

Voor vruchtbare vrouwen, waaronder meisjes en 
hun ouders/verzorgers


