
CHECKLIST VOOR ZELFTOEDIENING VAN NPLATE®
Nplate® (romiplostim)

Zorg ervoor dat patiënten naar huis gaan met...
de juiste dosis genoteerd en aangeduid in hun Dagboek voor zelftoediening ✔
hun reconstitutieset(s) met Nplate®
(controleer of ze niet per ongeluk de demonstratieset met placebo hebben 
meegenomen)

✔
alle patiëntenmaterialen in hun Trainingspakket voor thuistoediening ✔
contactinformatie van een zorgverlener (moet worden genoteerd op de 
achterzijde van hun Dagboek voor zelftoediening, in het onderdeel “Voor het 
geval u ondersteuning nodig heeft…”) ✔
een datum voor een nieuwe afspraak om terug te komen na de eerste 4 weken 
van zelftoediening. Tijdens deze afspraak dient het trombocytenaantal van de 
patiënt te worden gecontroleerd en dient de patiënt weer eenmalig onder 
toezicht Nplate® te reconstitueren en zelf toe te dienen. Alleen patiënten die 
aantonen dat ze Nplate® kunnen reconstitueren en zelf kunnen toedienen, 
mogen doorgaan met zelftoediening

✔

 
Bevestig dat uw patiënt ...

belangstelling toont en in aanmerking komt voor thuistoediening ✔
een vaste dosis Nplate® gebruikt 
•  Voor zelftoediening houdt een vaste dosis Nplate® in dat de dosis Nplate® van de 

patiënt gedurende ten minste 4 weken niet diende te worden aangepast.  
Patiënten die dosisaanpassingen nodig hebben, kunnen niet overstappen op 
zelftoediening totdat hun dosis is gestabiliseerd.

✔

bereid is een training te volgen 
•  Informeer patiënten dat voor thuistoediening een training moet worden gevolgd en 

dat ze moeten kunnen aantonen dat ze Nplate® zelf kunnen toedienen
✔

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen 
van het geneesmiddel Nplate®. Dit verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Nplate® te waarborgen (RMA 
gewijzigde versie 05/2015).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP vooraleer Nplate® 
voor te schrijven en/of te gebruiken. De volledige en geactualiseerde tekst van de SKP is beschikbaar op de 
website www.fagg.be, rubriek “Bijsluiter en SKP”.


