
GIDS VOOR DE PATIËNT/ZORGVERLENER EN NAUWE CONTACTEN

Deze gids bevat belangrijke veiligheidsinformatie 
waarvan u voor en tijdens behandeling met 

IMLYGIC® op de hoogte moet zijn. 

Lees deze informatie voor en na elke behandeling 
goed door. 

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige 
als u vragen hebt of u zorgen maakt over uw 

behandeling.

Lees aandachtig de bijsluiter vooraleer IMLYGIC® te gebruiken

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel IMLYGIC®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 
maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van IMLYGIC® te waarborgen (RMA versie 09/2016)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
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IMLYGIC®

(talimogene laherparepvec)
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DOEL VAN DIT MATERIAAL (RMA OF RISK MINIMISATION ACTIVITIES) :
Het educatieve programma is bedoeld om te informeren over belangrijke risico’s geassocieerd met IMLYGIC® :
•   Herpesinfectie die in het hele lichaam optreedt (verspreide herpesinfectie) bij 

immuungecompromitteerde individuen (personen met enige congenitale of verworven cellulaire 
en/of humorale immuundeficiëntie, bijv. HIV/AIDS, leukemie, lymfoom, gewone variabele 
immuundeficiëntie of personen die chronisch hoge doses steroïden of andere immunosuppressiva 
nodig hebben). 

•   Accidentele blootstelling van zorgverleners aan IMLYGIC®.
•   Overdracht van IMLYGIC® op nauwe contacten of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg na 

direct contact met geïnjecteerde laesies of lichaamsvocht. 
•   Symptomatische herpesinfectie als gevolg van reactivering van IMLYGIC® of latente herpes (wild-

type HSV-1) in patiënten.
•   Patiënten met een verzwakt immuunsysteem (immuungecompromitteerde patiënten) behandeld met 

IMLYGIC® en lijdend aan een gelijktijdige infectie.
•   Combinatie met andere therapieën zoals chemotherapie of immunosuppressiva
•   Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan zorgverleners (en patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten 
hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van IMLYGIC® te waarborgen en moeten 
volgende belangrijke onderdelen bevatten:
•   Educatief materiaal voor artsen
•   Informatiepakket voor de patiënt

Het informatiepakket voor de patiënt moet bevatten:
•   Patiëntenbijsluiter
•   Gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten

De gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten moet de volgende essentiële 
boodschappen bevatten:
•   Een beschrijving van de belangrijke risico’s geassocieerd met het gebruik van IMLYGIC®;
•   Instructies over hoe te handelen na toediening en over op welke wijze en hoe vaak het verband 

verwisseld moet worden en wie het verband niet mag verwisselen;
•   Informatie over de klachten en verschijnselen van het risico op een herpesinfectie;
•   Informatie over het gebruik van IMLYGIC® bij zwangerschap;
•   Aanbevelingen betreffende accidentele overdracht van IMLYGIC® van de patiënt op nauwe 

contacten of HCP’s;
•   Instructies om het risico te beperken op blootstelling van nauwe contacten aan bloed en 

lichaamsvocht tijdens de behandeling met IMLYGIC® en tot 30 dagen na de laatste toediening van 
IMLYGIC®. De volgende activiteiten dienen te worden vermeden:
-   Geslachtsgemeenschap zonder latex condoom
-   Zoenen als een van beide een open zweertje heeft in de mond
-   Gemeenschappelijk gebruik van bestek, servies en drinkgerei
-   Gemeenschappelijk gebruik van injectienaalden, scheermessen en tandenborstels;

•   Adequate afvalverwijdering en ontsmetting, overeenkomstig de aanbevelingen voor de 
verwijdering van biologisch gevaarlijk afval;

•   Instructies over hoe te handelen na accidentele overdracht.
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WAT IS IMLYGIC® EN WANNEER WORDT HET GEBRUIKT?
•   IMLYGIC® is een verzwakte vorm van het herpes simplex virus type 1 (HSV-1), dat algemeen 

bekend staat als het ‘koortslipvirus’. 
•   IMLYGIC® wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een vorm van 

huidkanker, ‘melanoom’ genoemd, die is uitgezaaid in de huid of lymfeklieren, wanneer een 
operatie niet mogelijk is. 

BELANGRIJKE RISICO’S GEASSOCIEERD AAN HET GEBRUIK VAN IMLYGIC®

Risico voor de patiënt
•   IMLYGIC® kan een levensbedreigende herpesinfectie veroorzaken bij personen met een verzwakt 

immuunsysteem. 
•   Tijdens of na behandeling met IMLYGIC® kunt u een koortslip of een ernstigere herpesinfectie krijgen. 

Risico voor uw nauwe contacten
•   Uw nauwe contacten (huisgenoten, verzorgers, sekspartners of iemand met wie u het bed deelt) 

kunnen eventueel blootgesteld worden aan IMLYGIC® als ze in direct contact komen met uw 
lichaamsvloeistoffen of injectieplaatsen. 

•   Deel deze informatie met uw nauwe contacten, vooral als zij zwanger zijn of een verzwakt 
immuunsysteem hebben.

Risico voor het ongeboren kind
•   IMLYGIC® kan schade toebrengen aan uw ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent 

of wilt worden. 
Houd uw injectieplaatsen altijd afgedekt met luchtdicht en waterdicht verband. Breng het verband 
aan zoals uw arts of verpleegkundige het u heeft uitgelegd. Als het verband niet meer goed vastzit of 
helemaal loslaat, vervang het dan onmiddellijk door een schoon verband. 

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN EN SYMPTOMEN VAN EEN HERPESINFECTIE?
•   Pijn, branderig of tintelend gevoel in een blaasje rond de mond of geslachtsorganen (bijv. koortslip), 

of op een vinger of de oren met of zonder korst
•   Oogpijn, gevoeligheid voor licht, afscheiding uit de ogen, rode ogen, tranen of wazig zien
•   Zwakte in armen of benen
•   Extreme sufheid (slaperigheid)
•   Koorts in combinatie met hoofdpijn
•   Braken
•   Geestelijke verwardheid
•   Geheugenverlies
•   Convulsies

Vertel het direct aan uw arts als u tijdens of na behandeling met IMLYGIC® een van deze symptomen 
hebt. U dient de normale hygiëne in acht te nemen om te voorkomen dat u het virus op anderen 
overbrengt. Vertel het uw arts of verpleegkundige als u een verzwakt immuunsysteem heeft of dat 
in het verleden heeft gehad, als u hiv/aids, leukemie of beenmergkanker heeft of als u steroïden of 
andere geneesmiddelen gebruikt die uw immuunsysteem onderdrukken

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken om zwangerschap 
tijdens de behandeling met IMLYGIC® te voorkomen. Overleg met uw arts of verpleegkundige over 
geschikte anticonceptiemethoden.
Het is niet bekend of IMLYGIC® in de moedermelk wordt uitgescheiden. Het is belangrijk het aan uw 
arts of verpleegkundige te vertellen als u borstvoeding geeft of van plan bent dit te doen. Uw arts 
of verpleegkundige zal u helpen bij de beslissing om te stoppen met het geven van borstvoeding of 
te stoppen met het gebruik van IMLYGIC®, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van 
borstvoeding voor de baby en het belang van IMLYGIC® voor u.
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WAT MOET IK DOEN OM VERSPREIDING VAN IMLYGIC® TE VOORKOMEN?

•   Vermijd direct contact tussen injectieplaatsen of lichaamsvloeistoffen van patiënten en nauwe contacten:
De behandelde patiënt moet het risico op blootstelling van nauwe contacten aan bloed of lichaamsvocht tot een 
minimum beperken voor de duur van de behandeling met IMLYGIC® en tot 30 dagen na de laatste toediening van 
IMLYGIC®. De volgende activiteiten dienen te worden vermeden:
-   Geslachtsgemeenschap zonder latex condoom ;
-   Zoenen als een van beiden een open zweertje heeft in de mond;
-   Gemeenschappelijk gebruik van bestek, serviesgoed en drinkgerei;
-   Gemeenschappelijk gebruik van injectienaalden, scheermessen en tandenborstels

•   Raak de injectieplaatsen niet aan en krab er niet aan.
•   Houd injectieplaatsen steeds afgedekt met lucht- en waterdicht verband. In geval van vocht of afscheiding, houdt 

u de injectieplaats afgedekt totdat er geen vocht of afscheiding meer vrijkomt. Breng verband aan zoals uw arts 
of verpleegkundige het u heeft verteld. Als het verband niet meer goed vastzit of helemaal loslaat, vervangt u het 
onmiddellijk door een schoon verband. 

•   Stop alle gebruikte verbanden en reinigingsmaterialen in een afgesloten plastic zak en gooi deze weg met het 
huishoudelijk afval, om te voorkomen dat huisgenoten er rechtstreeks mee in aanraking komen.

WAT MOET IK MIJN NAUWE CONTACTEN VERTELLEN TERWIJL IK MET IMLYGIC® WORDT BEHANDELD?

•   Laat ze direct contact met uw lichaamsvloeistoffen of injectieplaatsen vermijden.

•   Laat ze handschoenen dragen terwijl ze uw verband verwisselen.

•   Laat ze in geval van accidentele blootstelling aan IMLYGIC® het aangedane gebied reinigen met water en zeep en/
of een desinfecterend middel. Als ze verschijnselen of symptomen van een herpesinfectie krijgen, moet u ze vragen 
contact op te nemen met hun arts. 

Verwittig uw arts onmiddellijk in geval van een accidentele blootstelling en 
het optreden van verschijnselen en symptomen van een herpesinfectie.

Als uw nauwe contact zwanger is of een verzwakt immuunsysteem heeft, mag deze uw verband niet  
wisselen en uw injectieplaatsen niet reinigen. Vermijd het contact met pasgeborenen.

NEEM CONTACT OP MET UW ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE ALS U VRAGEN  
HEBT OVER DE BEHANDELING MET IMLYGIC®.
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Deze gids bevat niet alle belangrijke veiligheidsinformatie over IMLYGIC® waarvan u op de hoogte moet zijn. Raadpleeg de bijsluiter van 
IMLYGIC® die u van uw arts of verpleegkundige krijgt voor meer informatie. Lees deze gids elke keer dat u een injectie toegediend krijgt, want 
de informatie kan in de loop van de tijd veranderen.


