
Nplate® (romiplostim) 

Dagboek voor zelftoeDieNiNg
voor ondersteuning voor het thuis toedienen van Nplate®

Uw zorgverlener dient uw  
meest recente dosis vooraan  
in dit Dagboek voor 
zelftoediening te noteren

Uw zorgverlener dient de naam 
van een contactpersoon te 
noteren in dit Dagboek voor 
zelftoediening, in het onderdeel 
“Voor het geval u ondersteuning 
nodig heeft…” (op de achterkant 
van dit dagboek)

Gebruik dit Dagboek voor 
zelftoediening om u eraan 
te herinneren wat u met uw 
zorgverlener wilt bespreken bij 
uw volgende afspraak

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 12/2013).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. voor de volledige informatie: lees aandachtig de bijsluiter (in bijlage) vooraleer Nplate® te gebruiken. 
De volledige en geactualiseerde tekst van de bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “bijsluiter en SkP”.



in dit Dagboek voor zelftoediening kunt u het thuis toedienen  
van Nplate® opvolgen door het volgende te noteren: 

•	 Uw meest recente dosis

•	 trainingsdagen (in het ziekenhuis) voor thuistoediening

•	 	De data waarop uw injectie moet worden toegediend (thuis of in het ziekenhuis)

•	 De data waarop uw injectie is toegediend (thuis of in het ziekenhuis)

•	 De dosis die bij elke behandeling is geïnjecteerd 

•	 eventuele problemen die zich bij de zelftoediening hebben voorgedaan

Het is belangrijk dit allemaal te noteren aangezien dit handig is voor u en uw 
zorgverlener om er zeker van te zijn dat u de juiste dosis Nplate® op het juiste tijdstip 
krijgt.



Dosisregistratie
Gebruik deze pagina om bij te houden welke dosis u thuis gaat toedienen. Uw arts vult deze pagina voor u in. Indien er twee flacons nodig zijn om 
de juiste dosis toe te dienen, dient uw zorgverlener de dosis voor elke gebruikte flacon (ml) te noteren.

Juiste dosis
(ml)*

Datum 
voorgeschreven 

dosis Nplate® 
Illustratie van de juiste dosis

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    

* Indien er twee flacons nodig zijn om de juiste dosis toe te dienen, dient uw zorgverlener de dosis voor elke gebruikte flacon (ml) te noteren.
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Trainingsdagboek
Gebruik dit schema om bij te houden op welke dagen u in het ziekenhuis bent geweest om te leren hoe u zelf uw Nplate®-injecties moet klaarmaken 
en toedienen.

Dag Datum Tijd Type training (zo nodig doorstrepen)

Ma  Di  Wo  Do

Vrij  Za  Zon
  /        /        ............ : ............
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bij mezelf toediende
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Dagboek voor zelftoediening 
Als u de verkeerde dosis toedient, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Mogelijk wil hij/zij u gedurende enige tijd controleren. 
Indien er twee flacons nodig zijn om de juiste dosis toe te dienen, noteer dan de dosis voor elke gebruikte flacon (ml).

* Indien er twee flacons nodig zijn om de juiste dosis toe te dienen, noteer dan de dosis voor elke gebruikte flacon (ml).

Dag & datum waarop 
de dosis Nplate® moet 

worden toegediend

Toegediende dosis 
(ml)*

Hebt u de juiste dosis 
op de juiste datum 

toegediend?

Noteer eventuele problemen met de zelftoediening. 
Als de geplande dosis overgeslagen is, vermeld dan de 

gewijzigde datum en de reden voor de wijziging.

Dag ..................................

Datum        /         /          
............................. Ja      Nee  

Dag ..................................

Datum        /         /          
............................. Ja      Nee  

Dag ..................................

Datum        /         /          
............................. Ja      Nee  

Dag ..................................

Datum        /         /          
............................. Ja      Nee  

4-wekelijkse opvolging 
in het ziekenhuis Dag Datum
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Vragen voor uw arts:



Voor het geval u ondersteuning  
nodig heeft...

© 2013 Amgen.  All rights reserved. 

Uw zorgverlener dient hier de gegevens van uw contactpersoon voor de zelftoediening van Nplate® te noteren.

Naam contactpersoon:    ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam zorginstelling:    ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor informatie over dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met:
Amgen nv
Arianelaan 5 
1200 Brussels 
Tel: +32(0)2 775 27 11 
Fax: +32(0)2 775 27 75


