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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Thalidomide Celgene. Het verplicht plan voor risicobeperking in België en Luxemburg, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 
maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Thalidomide Celgene te waarborgen (RMA versie 12/2020).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Lees voor de volledige informatie aandachtig de SKP vooraleer 
thalidomide voor te schrijven of af te leveren. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar 
op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 

Thalidomide
Folder bestemd voor gezondheidsbeoefenaars

Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden
Thalidomide is een teratogeen middel en mag nooit ingenomen worden door zwangere vrouwen. Vrouwen die zwanger 
kunnen worden moeten een efficiënte zwangerschapspreventie gebruiken, vanaf minstens vier weken vóór de 
behandeling, gedurende de behandeling, zelfs indien de inname van thalidomide onderbroken wordt, tot minstens vier 
weken na het einde van de behandeling met thalidomide.

Mannen
Omdat thalidomide in het sperma terechtkomt, moeten mannen een condoom gebruiken bij elk heterosexueel 
contact indien de partner zwanger is of kan worden en indien ze niet ten minste één betrouwbare 
zwangerschapspreventie gebruikt. Deze voorwaarde is geldig gedurende de volledige duur van de behandeling, zelfs 
bij onderbreking van de inname en nog tot ten minste 7 dagen na het einde van de behandeling met thalidomide.
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Deze brochure is bedoeld voor gezondheidsbeoefenaars die betrokken zijn bij het voorschrijven/afleveren 
van thalidomide en bevat informatie over:

Preventie van de risico’s voor ongeboren kinderen: het innemen van thalidomide tijdens de zwangerschap kan 
ernstige geboorteafwijkingen of de dood van de ongeboren baby veroorzaken.

Andere bijwerkingen: ischemische aanvallen inclusief myocardinfarct. Raadpleeg voor volledige informatie en 
aanbevolen voorzorgsmaatregelen de Samenvatting van de productkenmerken (SKP).

Thalidomide Zwangerschapspreventieprogramma: dit programma is bedoeld om blootstelling van een 
ongeboren kind aan thalidomide te voorkomen. Het geeft u informatie over de voorwaarden van het programma 
en legt uw verantwoordelijkheden uit.

Het is een verplichting van het Zwangerschapspreventieprogramma dat gezondheidsbeoefenaars ervoor zorgen 
dat ze deze brochure hebben gelezen en begrepen.

Voor de veiligheid en de gezondheid van uw patiënten, gelieve deze brochure aandachtig te lezen.

U moet er ook voor zorgen dat uw patiënten perfect begrijpen wat u hen heeft uitgelegd over 
thalidomide alvorens een behandeling op te starten.

1. Inleiding

Thalidomide behoort tot de geneesmiddelengroep der «immunomodulatoren». Als voorschrijvende arts of 
apotheker speelt u een doorslaggevende rol door u er van te vergewissen dat thalidomide veilig wordt gebruikt en 
in overeenstemming met het Zwangerschapspreventieprogramma.

De combinatie van thalidomide met melfalan en prednison is in heel Europa goedgekeurd in de volgende indicatie:
• Thalidomide samen met melfalan en prednison als eerstelijnsbehandeling van patiënten ouder dan 65 

jaar met multipel myeloom die nog geen behandeling hebben gekregen of niet in aanmerking komen voor 
hogedosischemotherapie.

Thalidomide wordt voorgeschreven en afgeleverd in overeenstemming met het thalidomide 
Zwangerschapspreventieprogramma. 

Wanneer thalidomide wordt in combinatie met andere geneesmiddelen voorgeschreven, moet worden verwezen 
naar de overeenkomstige samenvattingen van productkenmerken (SKP) voordat de behandeling wordt gestart.

De aanbevolen orale dosis is 200 mg per dag. Het is raadzaam om 12 cycli van 6 weken niet te overschrijden. Het 
is aanbevolen om thalidomide in één inname in te nemen bij het slapengaan om de slaperigheid te verminderen. 
Thalidomide mag tijdens of buiten de maaltijden ingenomen worden.

Deze brochure maakt deel uit van het thalidomide Zwangerschapspreventieprogramma omdat inname van 
thalidomide tijdens de zwangerschap ernstige aangeboren afwijkingen of de dood kan veroorzaken bij een 
ongeboren baby. In de jaren 50 en 60 werden ongeveer 12.000 kinderen geboren met ernstige aangeboren 
misvormingen veroorzaakt door thalidomide. Daarvan zijn er vandaag nog ongeveer 5.000 in leven.
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Deze brochure verduidelijkt uw verantwoordelijkheden als voorschrijvende arts of apotheker en geeft een 
samenvatting van de informatie die u aan uw patiënten moet meedelen om te verzekeren dat ze de risico’s en hun 
eigen verantwoordelijkheden kennen.

Alle documenten van het thalidomide Zwangerschaps Preventie Programma bevinden zich in de 
“informatiebrochure voor gezondheidszorgbeoefenaars”. U kunt daarvan bijkomende exemplaren bekomen bij 
Celgene by Celgene | A Bristol Myers Squibb company, nummer: +32 2 352 76 11. Deze documenten kunnen 
gebruikt worden om de patiënten te informeren over de risico’s in verband met thalidomide en de te nemen 
voorzorgen.

Alvorens een behandeling op te starten, moet u er voor zorgen dat uw patiënt perfect begrijpt wat u hem 
hebt gezegd over thalidomide.

Waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik:
Teratogene effecten. Thalidomide is een krachtig teratogeen middel voor de mens dat zeer 
vaak ernstige en levensbedreigende aangeboren afwijkingen veroorzaakt. Thalidomide mag nooit 
gebruikt worden door zwangere vrouwen of door vrouwen die zwanger kunnen worden, tenzij zij het 
Zwangerschapspreventieprogramma voor thalidomide naleven. De voorwaarden van het thalidomide 
Zwangerschapspreventieprogramma moeten door alle patiënten worden vervuld, zowel mannen als vrouwen.

Thalidomide mag nooit door een zwangere vrouw gebruikt worden omdat één enkele dosis (één capsule) 
een hoge frequentie op ernstige en levensbedreigende aangeboren afwijkingen kan veroorzaken. 
Thalidomide mag nooit door vrouwen die zwanger kunnen worden gebruikt worden tenzij zij het thalidomide 
Zwangerschapspreventieprogramma naleven. Omdat thalidomide in het sperma van mannen aanwezig kan zijn, 
moeten maatregelen voor anticonceptie ook door mannen worden genomen.

Verplichtingen in geval van zwangerschap:
• De behandeling met thalidomide moet onmiddellijk worden gestopt (dit geldt voor vrouwelijke patiënten).
• Verwijs de vrouwelijke patiënt naar een arts die ervaren is in de teratologie voor onderzoek en advies.
• Meld dergelijke voorvallen aan de dienst geneesmiddelenbewaking van Celgene. Uw “informatiebrochure voor 

gezondheidszorgbeoefenaars” bevat een “zwangerschapsmeldingsformulier” dat u hiervoor dient te gebruiken. 
Celgene zal het verloop van alle zwangerschappen met u willen volgen.

1.1  Andere mogelijke bijwerkingen van thalidomide

Naast het teratogene effect heeft thalidomide nog andere mogelijke bijwerkingen waar uw patiënt op de hoogte 
van moet zijn, waaronder ischemische hartziekte en myocardinfarct. Gelieve te verwijzen naar de Samenvatting 
van de Produkt Kenmerken (SKP) van thalidomide voor de volledige informatie over de bijwerkingen en 
aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

Uw patiënt moet worden aangeraden om elke ongewone reactie of bijwerking op de medicatie aan zijn/haar 
voorschrijvende arts te melden. De bijwerkingen zijn ook beschreven in de bijsluiter van thalidomide die de 
patiënten grondig zouden moeten lezen.
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Meldingen van bijwerkingen
Voor België :
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van thalidomide 
te melden aan de afdeling “Vigilantie” van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via 
www.eenbijwerkingmelde.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-afmps.be.
Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt worden.

Voor Luxemburg :
Meldingen van bijwerkingen kunnen per post verstuurd worden naar volgend adres : Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – 
Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre les Nancy Cedex, Frankrijk, Tel : (+33) 3 83 65 60 85/87, 
Email : crpv@chru-nancy.fr, 
of
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, rue de Bitbourg, 20,  L-1273 Luxembourg-
Hamm, Tel : (+352) 2478 5592, Email : pharmacovigilance@ms.etat.lu. 
Online formulier : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-
medicaments.html/.

Bijwerkingen kunnen eveneens worden gemeld aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van de firma Celgene via 
volgende coördinaten:
Celgene | A Bristol Myers Squibb Company
Afdeling Geneesmiddelenbewaking
Avenue de Finlande, 4
B-1420 Braine l’Alleud
Tel :  +32 2 352 76 11
e-mail: medicalinfo.belgium@bms.com

1.2  Verplichtingen voor gezondheidszorgbeoefenaars

De verplichtingen van gezondheidszorgbeoefenaars die thalidomide overwegen voor te schrijven/af te levern zijn:

• De noodzaak om begrijpelijke adviezen en begeleiding te geven aan patiënten om ervoor te zorgen dat 
hun patiënten in staat zijn om te voldoen aan de aanbevelingen die nodig zijn voor het veilige gebruik van 
thalidomide.

• Patiënten voorzien van de juiste educationele materialen.
• Celgene en de lokale autoriteiten te waarschuwen van elk geval van zwangerschap, of het optreden 

van ongewenste voorvallen, met behulp van de formulieren die voor dit doel worden verstrekt in de 
“Informatiebrochure voor de gezondheidszorgbeoefenaars”.
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2. Informatie voor voorschrijvende artsen

2.1. Inleiding
Als voorschrijvende arts speelt u een doorslaggevende rol door er voor te zorgen dat thalidomide op een veilige 
manier gebruikt wordt.

U helpt uw patiënten vooral door u er van te vergewissen dat ze de risico’s van inname van thalidomide 
begrijpen en dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden om te voorkomen dat een foetus aan 
het geneesmiddel wordt blootgesteld. Bovendien is het mogelijk dat u hen het proces van het thalidomide 
Zwangerschapspreventieprogramma moet helpen begrijpen.

Indien u uw patiënte voor aanvullend advies over anticonceptiemethoden naar een vruchtbaarheidsspecialist 
(verloskundige of gynaecoloog bijvoorbeeld) verwijst, is het uw verantwoordelijkheid te zorgen dat de specialist 
het thalidomide Zwangerschapspreventieprogramma kent.

U vindt een samenvatting van het thalidomide Zwangerschapspreventieprogramma op de laatste 
bladzijde van deze brochure.

U moet er voor zorgen dat uw patiënt alle verstrekte informatie begrijpt alvorens de patiënt zijn/haar rubriek van 
het “Instemmingsformulier voor behandeling” invult.

Gebruik de “Folder bestemd voor patiënten” om alle relevante uitleg te geven. 

2.2. Advies specifiek voor vrouwelijke patiënten
Wanneer u een behandeling start, moet u uw vrouwelijke patiënten inlichten over de risico’s van behandeling 
met thalidomide, waaronder het risico op congenitale afwijkingen en de andere bijwerkingen en moet u hen de 
belangrijke voorzorgen in verband met deze behandeling aangeven.

2.2.1  Vrouwen die wel en niet zwanger kunnen worden

Om uw vrouwelijke patiënten de juiste informatie te verstrekken over de voorzorgen die zij moeten nemen tijdens 
inname van thalidomide, is het belangrijk dat u bepaalt of ze al dan niet vruchtbaar zijn.

• Vrouwen die niet zwanger kunnen worden zijn vrouwen die aan minstens één van de volgende criteria 
voldoen:
•  leeftijd ≥ 50 jaar en sinds ≥ 1 jaar in natuurlijke amenorree (amenorree als gevolg van een behandeling tegen 

kanker of tijdens de borstvoeding sluit niet uit dat de vrouw zwanger kan worden).
•  premature menopauze bevestigd door een gynaecoloog;
•  eerdere bilaterale salpingo-ovariëctomie of hysterectomie;
•  XY-genotype, syndroom van Turner, baarmoederagenesie.
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2.2.2  Anticonceptiemethoden

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten minstens één doeltreffende anticonceptiemethode gebruiken 
tijdens minstens vier weken vóór de start van behandeling, gedurende de behandeling, en tot ten minste vier 
weken na het stoppen van de behandeling met thalidomide,  zelfs indien de inname van thalidomide onderbroken 
wordt, tenzij de patiënte zich verbindt tot volledige en ononderbroken onthouding en dit maandelijks aan haar 
arts herbevestigt.

Als uw patiënte geen effectieve anticonceptiemethode toepast, moet zij bij voorkeur doorverwezen worden 
naar een daarvoor opgeleide gezondheidszorgbeoefenaar voor advies over anticonceptie zodat een 
contraceptiemethode kan opgestart worden.  

De volgende anticonceptiemethoden zijn doeltreffend:
•  Implantaat;
•  Levonorgestrelvrijzettend intra-uterien systeem (hormonaal spiraaltje);
•  Depotinjectie met medroxyprogesteronacetaat;
•  Sterilisatie door afsluiting van de eileiders;
•  Geslachtsgemeenschap uitsluitend met een mannelijke partner die een vasectomie ondergaan heeft. De 

vasectomie moet bevestigd zijn door twee negatieve sperma-analyses;
•  Ovulatieremmende pillen met enkel progesteron (nl. desogestrel).

Vanwege het verhoogde risico van veneuze trombo-embolie bij patiënten met multipel myeloom, wordt 
een orale combinatiepil niet aanbevolen als anticonceptiemiddel. Indien een patiënte op dit moment orale 
combinatieanticonceptie gebruikt, is het raadzaam deze stop te zetten om over te schakelen op een van de 
bovengenoemde effectieve methoden. Het risico op veneuze trombo-embolie duurt tot vier à zes weken na 
stopzetting van de orale combinatieanticonceptie.

Als uw patiënte tijdens haar behandeling met thalidomide haar anticonceptiemethode moet wijzigen of 
stopzetten, moet zij begrijpen dat zij:
• de arts die haar anticonceptiemethode voorschrijft moet informeren over haar behandeling met thalidomide; 
• u (thalidomide voorschijvende arts) moet informeren als een wijziging of stopzetten van de 

anticonceptiemethode noodzakelijk is.

Uw patiënte moet geïnformeerd worden dat, indien ze een vrouw is die zwanger kan worden en 
ze tijdens haar behandeling met thalidomide heteroseksuele geslachtsgemeenschap heeft zonder 
een anticonceptiemethode toe te passen, of om een bepaalde reden denkt zwanger te zijn, ze 
onmiddellijk de behandeling moet stoppen en onmiddellijk haar arts moet raadplegen.

2.2.3 Zwangerschapstests

Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten een zwangerschapstest ondergaan alvorens u hen een voorschrift 
geeft. Een zwangerschapstest is nodig, zelfs als de patiënte geen heteroseksuele geslachtsgemeenschap heeft 
gehad sinds haar vorige zwangerschapstest.

De zwangerschapstest moet een minimale gevoeligheid van 25 mIE/ml hebben. De test moet door een 
gezondheidszorgbeoefenaar uitgevoerd worden en het resultaat moet negatief zijn alvorens een behandeling met 
thalidomide mag worden begonnen of voortgezet.
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De zwangerschapstest moet plaatsvinden tijdens de raadpleging waarin ook thalidomide wordt voorgeschreven 
of binnen de drie daaraan voorafgaande dagen, maar pas nadat de patiënt reeds minstens 4 weken een 
effectieve contraceptiemethode toepast. Daaropvolgende zwangerschaptests moeten tijdens de behandeling met 
thalidomide minstens om de vier weken uitgevoerd worden en er moet een laatste test plaatsvinden minstens vier 
weken na het einde van de behandeling. 

2.3 Advies specifiek voor mannelijke patiënten
U moet uw mannelijke patiënten inlichten over de risico’s van behandeling met thalidomide, waaronder het risico 
op aangeboren afwijkingen en de andere bijwerkingen en hen wijzen op de belangrijke voorzorgen in verband met 
inname van deze behandeling.

De patiënten moeten worden ingelicht over de noodzaak om geen sperma te doneren tijdens de behandeling 
(zelfs indien de inname van thalidomide onderbroken wordt) of gedurende minstens 7 dagen na het einde van de 
behandeling.

2.3.1  Anticonceptiemethoden

Omdat thalidomide in sperma aanwezig is, moet aan de mannelijke patiënten gezegd worden dat ze een 
condoom moeten gebruiken bij elke heteroseksuele geslachtsgemeenschap met een zwangere vrouw of een 
vrouw die zwanger kan worden en die geen doeltreffende anticonceptiemethode gebruikt. Zij moeten een 
condoom gebruiken gedurende de behandeling, zelfs indien de behandeling onderbroken wordt, en nog minstens 
7 dagen na het einde van de behandeling.

Als de partner van een mannelijke patiënt zwanger wordt, moet hij zijn arts meteen op de hoogte 
brengen en het is aangeraden om de partner door te verwijzen naar een arts gespecialiseerd of 
ervaren in teratogeniciteit voor evaluatie en advies.

2.4 Advies voor alle patiënten
Patiënten moeten ingelicht worden dat zij gedurende de behandeling, zelfs indien de behandeling onderbroken 
wordt, en tot minstens 7 dagen na het stopzetten van de behandeling geen bloed mogen geven. 
Als zij de behandeling stopzetten, moeten zij alle niet-gebruikte capsules thalidomide naar de apotheker 
terugbrengen.

De patiënten moeten ook begrijpen dat hun thalidomide uitsluitend voor hen is bestemd en dat:
• zij die aan niemand anders mogen geven, zelfs niet als deze persoon gelijkaardige symptomen heeft;
• thalidomide op een veilige plaats bewaard moet worden zodat niemand anders de capsules per ongeluk kan 

innemen;
• thalidomide buiten het bereik van kinderen moet worden gehouden.

Patiënten moeten geïnformeerd worden dat capsules niet mogen geopend of geplet worden. Als 
thalidomidepoeder in contact komt met de huid, moet dit onmiddellijk en grondig worden gewassen met zeep en 
water. Als thalidomide in contact komt met de slijmvliezen, moeten deze grondig met water worden gespoeld.
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2.5 Voorschrijven van thalidomide 
Alvorens het eerste voorschrift af te leveren, moet u:
• uw patiënt voorlichten over het veilig gebruik van thalidomide in overeenstemming met de maatregelen die 

beschreven staan in deze brochure en in de SPK;
• schriftelijke toestemming bekomen van de patiënt dat hij/zij deze informatie gekregen en begrepen heeft (door 

middel van het juiste “Instemmingsformulier voor behandeling”);
• één exemplaar van de schriftelijke bevestiging bewaren en één exemplaar aan de patiënt geven.

Bij elk voorschrift van thalidomide moet u voor de patiënt een “Voorschrijfautorisatieformulier” invullen. Dit 
formulier bevat:
•  bevestiging dat de patiënt(e) werd voorgelicht over het veilig gebruik van thalidomide;
• categorie van de patiënt (vrouw die zwanger kan worden, vrouw die niet zwanger kan worden of man);
• voor vrouwen die zwanger kunnen worden: datum en resultaat van de zwangerschapstest.

De voorschriften van thalidomide moeten voor vrouwen die zwanger kunnen worden beperkt worden tot 4 
weken behandeling en er is een nieuw voorschrift vereist voor verdere behandeling. Idealiter gebeuren de 
zwangerschapstest, het voorschrift en het afleveren op dezelfde dag. Thalidomide mag ten laatste 7 dagen na het 
voorschrift worden afgeleverd.

Voor alle andere patiënten moeten de voorschriften thalidomide beperkt zijn tot 12 weken behandeling en is een 
nieuw voorschrift vereist voor verdere behandeling.

2.5.1 Hernieuwing van voorschriften

• De patiënt moet terugkeren voor elk herhalingsvoorschrift van thalidomide. U mag een behandeling van 
maximaal 4 weken voorschrijven aan vrouwen die zwanger kunnen worden, of een behandeling van maximaal 12 
weken voor alle overige patiënten.

• Zwangerschapstests: vrouwen die zwanger kunnen worden moeten een nieuwe zwangerschapstets ondergaan, 
zelfs als de patiënte geen heteroseksuele geslachtsgemeenschap heeft gehad sinds de laatste zwangerschapstest. 
Aanvullende informatie over deze tests staan in de rubriek over zwangerschapstests. 
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3. Informatie bestemd voor apothekers

3.1 Inleiding
Als apotheker speelt u een doorslaggevende rol om te verzekeren dat thalidomide op een veilige en correcte 
manier gebruikt wordt.

3.2 Afleveren van thalidomide
Idealiter zouden voor vrouwen die zwanger kunnen worden de zwangerschapstest, het verstrekken van een 
voorschrift en het afleveren van het geneesmiddel dezelfde dag moeten plaatsvinden. Het afleveren van 
thalidomide zou ten laatste zeven dagen na het voorschrift mogen gebeuren.

3.2.1 Advies betreffende het afleveren

• Controleer of de verpakking thalidomide ongeopend is; de capsules mogen niet uit de blisterverpakkingen 
gehaald worden om in een fles verpakt te worden.

• Aan vrouwen die zwanger kunnen worden mag u voor elk voorschrift maximaal de hoeveelheid geneesmiddel 
afleveren die volstaat voor 4 weken behandeling. Alle andere patiënten mogen 12 weken behandeling krijgen. 

• Vraag de patiënten om alle niet-gebruikte capsules thalidomide naar de apotheek terug te brengen.

3.2.2 Voorlichting van patiënten

Vergeet niet de patiënt te herinneren aan het risico van teratogeniteit, aanbevelingen voor veilig gebruik en 
voorzorgsmaatregelen van thalidomide, telkens u thalidomide aflevert. 

3.3 Bestelling en houden van een minimale voorraad
Het is mogelijk om een minimale voorraad te bestellen en te houden als “werkvoorraad” in functie van het aantal 
patiënten die behandeld worden met thalidomide, om het mogelijk te maken het geneesmiddel onmiddellijk na 
de consultatie bij de arts met de patiënt mee te geven.

Deze minimale voorraad wordt opnieuw aangevuld naargelang de “Voorschrijfautorisatieformulieren” worden 
opgestuurd (vb. gegroepeerd per week) naar Celgene, die de bestelling zal uitvoeren op basis van het totaal aantal 
doosjes aangeduid op de formulieren.

Hiertoe moet een formulier voor het bestellen van een minimale voorraad worden ingevuld door de apotheker.
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4. Belangrijke richtlijnen bij het hanteren van het geneesmiddel:  
 voor gezondheidszorgbeoefenaars 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 en zorgverleners 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.

Als u een gezondheidszorgbeoefenaar 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.
• Patiënten moeten worden gewaarschuwd nooit thalidomide aan iemand anders te geven.

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

Als er poeder is vrijgekomen uit de capsules, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen om blootstelling 
te voorkomen door het gebruik van de juiste persoonlijke bescherming
• 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 Celgene op de hoogte van het voorval volgens de informatie beschikbaar in de sectie 

Meldingen van bijwerkingen.

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 en als u contactlenzen draagt, verwijder ze 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.

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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5. Thalidomide Zwangerschapspreventieprogramma 
 in een oogopslag

Voorschrijvende arts: u moet
• de risico’s en voordelen van een behandeling met thalidomide aan uw patiënt meedelen

• samen met de patiënt een “instemmingsformulier” invullen (dit moet slechts één maal gebeuren). Bewaar een 
kopie in het dossier van de patiënt, en geef een kopie mee aan de patiënt

• raad geven over anticonceptie bij het begin van de behandeling

•  een zwangerschapstest uitvoeren bij uw patiënte vóór elk voorschrift (indien van toepassing)

• een “Voorschrijf Autorisatie Formulier” invullen waarbij u bevestigt

•  dat de patiënt raadgeving heeft gekregen
•  wat de risico categorie van de patiënt is
•  wat de datum en het resultaat van de laatste zwangerschapstest is (indien van toepassing)

•  bij elk consult de patiënt herinneren aan hoe thalidomide veilig te gebruiken.

Apotheker: u moet
•  bij elke aflevering van het geneesmiddel de patiënt herinneren aan hoe thalidomide veilig te gebruiken.
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6. Beschijving van het Zwangerschaps Preventie Programma 
 en het algoritme voor de evaluatie van een patiënt

Zwangerschapstest (conform de lokale praktijk) na minimaal 4 
weken adequate anticonceptie (zelfs in geval van onthouding)

Start de behandeling met thalido-
mide. Het gebruik van condooms is 
verplicht bij geslachts-gemeenschap 
(ook na een vasectomie) tijdens de 
behandeling, zelfs indien de inname 
onderbroken wordt, en gedurende 
nog minstens 7 dagen na het 
stoppen van de behandeling, met 
een zwangere vrouw of een vrouw 
die zwanger kan worden en die 
geen doeltreffende anticonceptie 
gebruikt. 

Start de behandeling met 
thalidomide. Zwanger-
schapstest vereist, ten 
minste elke 4 weken (zelfs 
in geval van onthouding)

START DE BEHANDELING 
MET THALIDOMIDE NIET

VrouwMan

Evaluatie van een nieuwe patiënt

Vrouw die niet kan zwanger worden Vrouw die kan zwanger worden

Indien de patiënte nog geen doeltreffende anticonceptie gebruikt, 
start de anticonceptie minstens 4 weken voor de start van de 
behandeling, tenzij de patiënte zich verbindt tot volledige en onon-
derbroken onthouding. 
• Implantaat, levonorgestrelvrijzettend intra-uterien systeem 

(hormonaal spiraaltje, depotinjectie met medroxyprogestero-
nacetaat, sterilisatie door afsluiting van de eileiders, vasectomie 
van de partner, ovulatieremmende pillen met enkel progesteron 
(desogestrel)

• Ononderbroken anticonceptie gedurende de behandeling, 
zelfs indien de inname onderbroken wordt, en gedurende nog 
minstens 7 dagen na het stoppen van de behandeling

Negatief Positief

De patiënte voldoet aan ten 
minste één van de volgende 
criteria: 
• leeftijd ≥ 50 jaar en sinds ≥ 1 

jaar in natuurlijke amenorree 
(amenorree als gevolg van een 
behandeling tegen kanker of 
tijdens de borstvoeding sluit 
niet uit dat de vrouw zwanger 
kan worden).

• premature menopauze beves-
tigd door een gynaecoloog;

• eerdere bilaterale salpingo-
ovariëctomie of hysterectomie;

• XY-genotype, syndroom van 
Turner, baarmoederagenesie

Start de behandeling met 
thalidomide. Anticonceptie 
en zwangerschapstest zijn 
niet vereist.


