
1.  Dien topische 
anesthesie toe.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel Eylea. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 
maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Eylea te waarborgen (RMA versie 05/2020). 

EYLEA 40 MG/ML
oplossing voor injectie
aflibercept

2.  Druppel desinfecterend middel - 
bijvoorbeeld 5% povidonjoodoplossing - op 
de oogleden, de ooglidranden en in de 
conjunctivale zak. Oogdilatatie voorafgaand 
aan de injectieprocedure is niet nodig.

3.  Er kan ook een desinfecterend middel - 
bijvoorbeeld 10% povidonjoodoplossing - worden 
aangebracht op de perioculaire huid, de oogleden 
en de wimpers, en vermijd daarbij een te hoge 
druk op klieren in het oog.

4.  Bedek met een steriele  
doek en breng een 
steriel ooglidspeculum 
aan.

5.   Laat de patiënt wegkijken van de 
injectieplaats. Breng het oog in de juiste 
positie. Markeer een injectieplaats op een 
gebied 3,5 tot 4,0 mm achter de limbus.

6.  Breng de injectienaald in de glasvochtholte  
terwijl u de horizontale meridiaan vermijdt en  
richt op het middelpunt van de oogbol.  
Het injectievolume van 0,05 ml wordt dan afgegeven;  
voor volgende injecties moet een andere plaats  
op de sclera worden gebruikt.

Zie de Samenvatting van de productkenmerken (SKP) voor meer informatie en aanvullende details over EYLEA.

∙  Evalueer het gezichtsvermogen onmiddellijk na de injectie (handbeweging of tellen van vingers).

∙   Onmiddellijk na de intravitreale injectie moeten patiënten worden gecontroleerd op verhoging van de intraoculaire druk. 
Een gepaste controle kan bestaan uit een controle op perfusie van de discus nervi optici of tonometrie. Indien nodig moeten steriele 
instrumenten voor paracentese beschikbaar zijn.

∙   Na de intravitreale injectie moeten patiënten de instructie krijgen alle symptomen die op endoftalmitis kunnen wijzen (b.v. oogpijn, roodheid van 
het oog, fotofobie, wazig zien), onmiddellijk te melden.

∙  De meeste oftalmologische genootschappen bevelen toediening van antibiotische oogdruppels aan na intravitreale injecties.  
Neem dit in overweging.

∙  Informeer uw patiënten over het feit dat zij last kunnen krijgen van : 
- een bloeddoorlopen oog veroorzaakt door bloeding uit kleine bloedvaatjes in de buitenste lagen van het oog (conjunctivale bloeding) 
- bewegende vlekjes in het gezichtsveld (glasvochttroebelingen) 
- pijn in het oog

Deze aandoeningen verdwijnen normaal gesproken een aantal dagen na de injectie.  
Vertel uw patiënten dat zij medische hulp moeten inroepen indien deze aandoeningen na een paar dagen niet weggaan of erger worden.

MELDEN VAN BIJWERKINGEN:
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Eylea te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan 
bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt 
op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 
40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be.

U kan bijwerkingen ook steeds melden aan Bayer SA-NV via drugsafety.belux@bayer.com of telefonisch (02/535.63.93) of per post op volgend adres:  
Bayer SA-NV, Local PharmacoVigilance, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem.
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