
Aubagio® is bedoeld voor de behandeling van volwassen patiënten met 
 relapsing remitting multiple sclerose (RRMS).

Dit geneesmiddel kan uw leverfunctie beïnvloeden. Het kan ook van invloed 
zijn op uw bloedbeeld en het immuunsysteem en kan het risico op (ernstige) 
infecties verhogen.

Gelieve deze kaart te tonen aan elke arts of professionele zorgverlener 
betrokken bij uw medische zorg (bijvoorbeeld bij onverwachte medische 
problemen waarbij een nieuwe arts betrokken kan zijn).

In geval van bijwerkingen of zwangerschap kan uw arts aanbevelen 
een versnelde eliminatieprocedure uit te voeren om Aubagio® 
sneller uit uw lichaam te verwijderen.

De procedure bestaat uit het toedienen van cholestyramine,  
4/8 g driemaal per dag of 50 g geactiveerde kool tweemaal per dag, 
gedurende een periode van 11 dagen. De doeltreffendheid van  
deze procedure moet worden nagegaan aan de hand van  
bloedonderzoeken, die door uw arts worden voorgeschreven. 

Gelieve de bijsluiter van Aubagio® te lezen voor meer informatie.

Neem contact op met uw arts voor meer informatie of als u  
een bijwerking wilt melden.

Deze patiëntenkaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie, waarvan 
u zich bewust moet zijn wanneer u wordt behandeld met Aubagio®.
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Als u één van de volgende symptomen krijgt, contacteer  
uw arts dan onmiddellijk:

Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, mag u niet zwanger zijn 
alvorens een behandeling met Aubagio® te starten. 
Uw arts kan uit voorzorg een zwangerschapstest vragen voordat hij/zij 
Aubagio® voorschrijft. Bovendien moet u tijdens en tot 2 jaar na het 
stoppen van de behandeling met Aubagio®, een effectieve anticonceptie 
gebruiken, die u met uw arts heeft besproken.

Aubagio® heeft geen invloed op de doeltreffendheid van orale hormonale 
contraceptiva. Alvorens u, tijdens de behandeling met Aubagio®, stopt met 
anticonceptie of een ander middel gaat gebruiken, moet u eerst uw arts 
hierover informeren.

Als er ook maar een kleine kans bestaat dat u zwanger bent, 
STOP dan onmiddellijk de behandeling met Aubagio® en neem 
contact op met uw arts (zie onderaan deze kaart) en met het 
zwangerschapsregister via Sanofi Belgium: +32 2 710 54 00

Als u borstvoeding geeft of dit wilt gaan doen, moet u dit ook eerst 
met uw arts bespreken.

Zorg dat u alle follow-up bloedonderzoeken en bloeddruk check-ups 
laat uitvoeren, zoals vastgelegd door uw arts. Neem ook bij ieder 
bezoek aan een professionele zorgverlener een lijst mee van al uw 
andere geneesmiddelen en aandoeningen.

Naam patiënt: 

Datum eerste voorschrift d’Aubagio® :   — —  /  — —  /  — — — —
Naam centrum:  

Naam behandelende arts: 

Telefoonnummer behandelende arts: 

• Onverklaarde misselijkheid 
• Overgeven 
•  Gele verkleuring van huid of oogwit
•  Griepachtige symptomen
• Donkere urine           

• Pijn bij het plassen 
• Buikpijn
• Pijn bij ademen 
• Hoesten

• Tandpijn 
• Keelpijn
• Koorts




