
Mijn behandeling 
met Revlimid®

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
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Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden
Een teratogeen effect van lenalidomide (structureel verwant aan thalidomide) is verwacht. 
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een effectieve anticonceptiemethode 
gebruiken:
- Gedurende minstens 4 weken vóór aanvang van de behandeling;
- Gedurende de behandeling, zelfs bij onderbreking van de inname;
- En gedurende nog minstens 4 weken na het einde van de behandeling met Revlimid.

Mannen
Omdat lenalidomide in het sperma terechtkomt, moeten mannen een condoom 
gebruiken indien de partner zwanger is of een vrouw is die zwanger kan worden en 
die geen betrouwbare zwangerschapspreventie gebruikt.
Deze voorwaarde is geldig gedurende de volledige duur van de behandeling, zelfs 
bij onderbreking van de inname en nog minstens 7 dagen na het einde van de 
behandeling met Revlimid.

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel 
Revlimid, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te 
beperken, zijn er bepaalde maatregelen / voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, 
die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA versie 05/2020).

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Revlimid 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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Veiligheidsinformatie voor alle patiënten

• Revlimid® is de commerciële benaming voor lenalidomide.

• Het is te verwachten dat lenalidomide een schadelijk effect heeft op ongeboren kinderen.

• Lenalidomide veroorzaakt aangeboren misvormingen bij dieren en het is te verwachten dat het een vergelijkbaar 
effect heeft bij mensen.

• U mag lenalidomide nooit aan iemand anders geven.

• U moet ongebruikte capsules altijd terugbrengen naar de apotheker.

• U mag geen bloed geven tijdens de behandeling, ook niet tijdens onderbreking van de behandeling, en gedurende ten minste 
7 dagen na beëindiging van de behandeling.

• Als u enige bijwerking ondervindt terwijl u lenalidomide neemt, moet u dat aan uw voorschrijvende arts of apotheker 
vertellen.

• Bijkomende informatie kan u vinden in de bijsluiter.

• Om verdere veiligheidsgegevens te verzamelen over het gebruik van lenalidomide bij patiënten met myelodysplastisch 
syndroom, is er een veiligheidsstudie opgezet (genaamd “PASS studie”). Uw voorschrijvende arts kan u meer informatie geven 
over dit onderwerp.
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Belangrijke richtlijnen bij het hanteren van het geneesmiddel: 
voor patiënten, familieleden en zorgverleners
Bewaar de blisterverpakking met de capsules in de originele verpakking.

Capsules kunnen soms beschadigd raken bij het uitduwen uit de blisterverpakking, vooral wanneer er druk wordt uitgeoefend op 
het midden van de capsule. De capsules kunnen beter niet uit de blisterverpakking worden verwijderd door op het midden of op 
beide uiteinden van de capsule te drukken. Hierdoor kan de capsule vervormen en breken. 
Het is aanbevolen om slechts op één uiteinde van de capsule te drukken (zie onderstaande afbeelding), waardoor de druk wordt 
beperkt tot één uiteinde en het risico op vervorming of breken vermindert.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zorgverleners en familieleden dienen wegwerphandschoenen te dragen bij het 
hanteren van de blisterverpakking of de capsule. De handschoenen dienen vervolgens zorgvuldig te worden uitgetrokken om 
blootstelling van de huid te voorkomen, in een afsluitbare plastic polyethyleen zak te worden geplaatst en te worden vernietigd 
overeenkomstig lokale voorschriften. Daarna dienen de handen grondig te worden gewassen met water en zeep. Vrouwen 
die zwanger zijn of vermoeden dat ze mogelijk zwanger zijn, mogen de blisterverpakking of de capsule niet hanteren. U kan 
hieronder meer informatie vinden.

RM
P-

RE
V-

00
9

P 1.3



Als u een familielid en / of zorgverlener bent, gebruik de volgende voorzorgsmaatregelen om 
mogelijke blootstelling te voorkomen bij het hanteren van het geneesmiddel
• Indien u zwanger bent of u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u de blisterverpakking of de capsules niet aanraken.

• Draag wegwerphandschoenen bij het hanteren van de capsules of de verpakking (dat wil zeggen, van de blisterverpakking of 
van de capsule).

• Gebruik de juiste techniek bij het verwijderen van handschoenen om mogelijke blootstelling van de huid (zie hieronder) te 
voorkomen.

• Plaats de handschoenen in een afsluitbare plastic zak en gooi de zak weg volgens de lokale voorschriften.

• Was uw handen zorgvuldig met water en zeep na het verwijderen van handschoenen.

Als een geneesmiddelenverpakking zichtbaar beschadigd lijkt, volg dan deze bijkomende 
voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen
• Als de kartonnen doos zichtbaar beschadigd is - Niet openen.

• Als de blisterverpakking beschadigd of lek is of als de capsules beschadigd of lek lijken te zijn - Sluit de doos onmiddellijk.

• Plaats het product in een afsluitbare plastic zak.

• Breng de ongebruikte doos naar de apotheek voor een snelle en veilige verwijdering.

Risk Minimization Activities
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Als er poeder is vrijgekomen uit de capsules, 
neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen
• Als de capsules geplet of gebroken zijn, kan er poeder vrijkomen. Voorkom verspreiding en inademen van het poeder.

• Draag wegwerphandschoenen om het poeder op te ruimen.

• Plaats een vochtige doek over het poeder om verspreiding via de lucht te voorkomen. Voeg extra vloeistof toe zodat het 
poeder een oplossing vormt. Maak hierna het oppervlak grondig schoon met water en zeep en droog het.

• Plaats alle vervuild materiaal, met inbegrip van de vochtige doek en handschoenen, in een afsluitbare plastic zak en gooi de 
zak weg volgens de lokale voorschriften.

• Was uw handen zorgvuldig met water en zeep na het verwijderen van handschoenen.

• Breng onmiddellijk uw voorschrijvende arts en / of apotheker op de hoogte van het voorval.

Als de inhoud van de capsule in contact is met de huid of slijmvliezen
• Als u in aanraking komt met het poeder in de capsule, was de blootgestelde gebieden grondig met lopend water en zeep.

• Als uw oog in contact kwam met het poeder, verwijder eventuele contactlenzen en gooi ze weg. Spoel onmiddellijk uw ogen 
met een ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. Indien irritatie optreedt, neem contact op met een 
oogarts.
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Risk Minimization Activities

Juiste techniek voor het verwijderen van handschoenen

• Neem de rand van de handschoen vast, nabij de pols (1).

• Trek de handschoen binnenste buiten uit (2).

• Houd de handschoen vast in de andere gehandschoende hand (3).

• Schuif een niet-gehandschoende vinger onder de pols van de resterende handschoen, maar wees voorzichtig de buitenkant 
van de handschoen niet aan te raken (4).

• Wikkel af vanuit de binnenzijde, waarbij een zak wordt gemaakt voor de twee handschoenen.

• Gooi in een geschikte container.

• Was uw handen zorgvuldig met water en zeep.
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Bijwerkingen
Zoals met elke geneesmiddel kan lenalidomide bijwerkingen veroorzaken, zelfs al komen deze niet voor bij alle patiënten. 
Sommige bijwerkingen komen vaker voor dan andere, en sommige bijwerkingen zijn ernstiger dan andere. Vraag aan uw 
voorschrijvende arts of aan uw apotheker indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, en lees de bijsluiter. Bijna alle 
bijwerkingen zijn tijdelijk en kunnen eenvoudig vermeden en behandeld worden. Het belangrijkste is om te weten wat u kan 
verwachten en wat u moet melden aan uw voorschrijvende arts. Het is belangrijk dat u uw voorschrijvende arts op de hoogte 
brengt van alle bijwerkingen die u ervaart tijdens de behandeling met lenalidomide.

Patiëntenfolder

Risk Minimization Activities

RM
P-

RE
V-

00
9

P 1.7



Risk Minimization Activities

Informatie voor vrouwelijke patiënten die zwanger kunnen worden

Zwangerschapspreventieprogramma
• Om te verzekeren dat een ongeboren baby niet wordt blootgesteld aan lenalidomide zal uw voorschrijvende arts een 

“Voorschrijfautorisatieformulier” invullen om te bewijzen dat u werd ingelicht over de eis dat u NIET zwanger mag worden 
4 weken vóór de behandeling met lenalidomide, gedurende de volledig behandeling en nog gedurende 4 weken na het 
beëindigen van behandeling met lenalidomide.

• U mag geen lenalidomide nemen:
• als u zwanger bent
• als u een vrouw bent die zwanger kan worden, zelfs indien u niet van plan bent om zwanger te worden, zonder dat aan alle 

voorwaarden van het Zwangerschaps Preventieprogramma is voldaan

• U moet uw voorschrijvende arts inlichten indien u zwanger bent, of denkt het te zijn, of denkt het te worden, omdat wordt 
verwacht dat lenalidomide schadelijk is voor het ongeboren kind.

• Als u zwanger kunt worden, moet u alle nodige maatregelen nemen om te vermijden dat u zwanger wordt en verzekeren dat 
u niet zwanger bent tijdens de behandeling. Voor het begin van de behandeling moet u uw voorschrijvende arts vragen of u 
zwanger kan worden, zelfs als u denkt dat dat onwaarschijnlijk is.

• Als u zwanger kunt worden, en zelfs als u zich iedere maand engageert om niet seksueel actief te zijn, moet u vóór de start van 
de behandeling een zwangerschapstest ondergaan onder supervisie van uw voorschrijvende arts. Deze test moet om de 4 weken 
worden herhaald tijdens de behandeling , gedurende onderbreking van de behandeling, en nog minstens 4 weken na het einde 
van de behandeling (tenzij werd bevestigd dat u gesteriliseerd bent).RM
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• Als u zwanger kunt worden, moet u een doeltreffende anticonceptiemethode gebruiken gedurende minstens 4 weken vóór het 
begin van de behandeling, tijdens de behandeling (inbegrepen onderbreking van de behandeling), en gedurende nog minstens 
4 weken na stopzetting van de behandeling. Uw voorschrijvende arts zal u adviseren over geschikte anticonceptiemethodes 
aangezien sommige soorten anticonceptie niet aangewezen zijn met lenalidomide. Het is daarom essentieel dat u dat bespreekt 
met uw voorschrijvende arts.

• Als u op dit moment geen doeltreffende anticonceptie gebruikt, zal uw voorschrijvende arts u hierbij verder kunnen adviseren.

• Het is aanbevolen om met uw voorschrift naar de apotheker gaan binnen één werkdag nadat u het van uw voorschrijvende arts 
hebt gekregen.

• Als u op om het even welk moment vermoedt dat u zwanger bent terwijl u lenalidomide inneemt (of in de 4 weken na het 
stoppen van lenalidomide), moet u onmiddellijk stoppen met lenalidomide en onmiddellijk uw arts hierover informeren. Uw 
voorschrijvende arts zal u verwijzen naar een arts gespecialiseerd in teratologie voor beoordeling en advies.

Informatie voor vrouwelijke patiënten die niet zwanger kunnen worden

Zwangerschapspreventieprogramma
• Om te verzekeren dat een ongeboren baby niet wordt blootgesteld aan lenalidomide zal uw voorschrijvende arts een 

“Voorschrijfautorisatieformulier” invullen dat aantoont dat u een patiënte bent die niet zwanger kan worden.

Risk Minimization Activities
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Informatie voor mannelijke patiënten

Zwangerschapspreventieprogramma
• Om te verzekeren dat een ongeboren baby niet wordt blootgesteld aan lenalidomide zal uw voorschrijvende arts een 

“Voorschrijfautorisatieformulier” invullen dat aantoont dat u op de hoogte werd gebracht van de eis dat uw partner niet 
zwanger mag worden tijdens de behandeling met lenalidomide en nog gedurende ten minste 7 dagen na het stopzetten van 
de behandeling.

• Lenalidomide komt terecht in het sperma. Als uw partner zwanger is of zwanger kan worden en ze geen doeltreffende 
anticonceptie gebruikt, moet u condooms gebruiken tijdens de behandeling, ook tijdens de onderbrekingen van de 
behandeling en gedurende nog ten minste 7 dagen na stopzetting van de behandeling, zelfs als u gesteriliseerd bent.

• Als uw partner zwanger wordt terwijl u lenalidomide inneemt of binnen 7 dagen na afloop van uw behandeling met 
lenalidomide, moet u uw voorschrijvende arts onmiddellijk op de hoogte brengen. Uw partner moet eveneens onmiddellijk 
haar arts raadplegen.

• Lenalidomide komt terecht in het sperma. U mag geen sperma donderen tijdens uw behandeling met lenalidomide, ook niet 
als de behandeling wordt onderbroken en nog gedurende ten minste 7 dagen na het einde van de behandeling.
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Risk Minimization Activities
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