ipilimumab
Waarschuwingskaart
voor de patiënt

Belangrijke informatie

ipilimumab
Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie.
Draag deze kaart altijd bij u en laat deze zien aan iedere zorgverlener die u bezoekt (bijv. op reis of op
de afdeling spoedeisende hulp).

Vertel het uw behandelend arts onmiddellijk als u een van deze verschijnselen heeft

MAAG-DARMSTELSEL

HUID

ZENUWSTELSEL

• diarree (waterige, dunne of
zachte ontlasting)
• bloed in uw ontlasting of
donkerkleurige ontlasting
• een meer dan gebruikelijk
aantal ontlastingen
• pijn of gevoeligheid in uw
maagstreek, misselijkheid,
braken

• huiduitslag met of zonder
jeuk, droge huid
• blaren en/of afschilferende
huid, pijnlijke zweertjes in
de mond
• zwelling van het gezicht of
van de lymfeklieren

• spierzwakte
• gevoelloosheid of tintelend
gevoel in uw benen, armen
of gezicht
• duizeligheid,
bewustzijnsverlies of
moeilijk wakker worden

LEVER

OGEN

• geel worden van de ogen of
huid (geelzucht)
• pijn aan de rechterzijde van
uw maagstreek
• donkere urine

• roodheid van de ogen
• pijn in de ogen
• problemen met het
gezichtsvermogen of wazig
zicht

ALGEMEEN
• koorts, hoofdpijn,
vermoeidheid
• bloeding
• gedragsveranderingen
(bijv. verminderd zin in
seks, prikkelbaar of
vergeetachtig zijn)

• Vertel het uw behandelend
arts onmiddellijk als u een
van deze verschijnselen krijgt
• Verschijnselen die licht van
aard lijken te zijn, kunnen
snel verergeren als ze niet
worden behandeld

• Tekenen en symptomen
treden soms later op en
kunnen weken of maanden na
uw laatste toediening
optreden
• Probeer deze symptomen niet
zelf te behandelen zonder
eerst uw behandelend arts te
raadplegen

• Tijdige behandeling van
bijwerkingen verkleint de kans
dat de behandeling met
• Draag deze kaart altijd bij u
ipilimumab tijdelijk of
en laat deze zien aan alle
definitief moet worden
zorgverleners die u bezoekt en
gestaakt
vertel dat u wordt behandeld
met ipilimumab

Telefoonnummer kantoor

Telefoonnummer buiten kantooruren

Mijn naam en telefoonnummer

ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen
melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website:
www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons aan meer
informatie over de veiligheid van dit medicijn.

BELANGRIJKE informatie
voor zorgverleners
• Deze patiënt wordt behandeld met ipilimumab
• Immuungerelateerde bijwerkingen (irAR’s), kunnen meestal
optreden tijdens de behandelperiode, maar kunnen ook maanden
na de laatste dosis ipilimumab optreden
• Vroege diagnose en adequate behandeling van de bijwerkingen
zijn essentieel om levensbedreigende complicaties te
minimaliseren. Specifieke op ipilimumab gerichte richtlijnen voor
de bestrijding van irAR’s zijn beschikbaar
• Indien u een arts bent die niet gespecialiseerd is in oncologie,
neem dan contact op met een specialist

Waarschuw in geval van nood (ICE):
Raadpleeg op www geneesmiddeleninformatiebank.nl de Samenvatting van
de Productkenmerken en de bijsluiter van ipilimumab of bel het nummer
+31 (0)303002 222 van Medische informatie voor meer informatie.

731NL18NP04658-01 01/19

Naam van de arts

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit
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Contactgegevens van mijn
behandelend arts

