Patiëntenbrochure
betreffende ipilimumab
Als alleen ipilimumab aan u is voorgeschreven om gevorderd melanoom (een vorm van
huidkanker) te behandelen:
 Lees deze gids en de ipilimumab Waarschuwingskaart voor de patiënt
Als ipilimumab in combinatie met nivolumab aan u is voorgeschreven:
 Lees dan de nivolumab Waarschuwingskaart voor de patiënt
Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel
te beperken of te voorkomen en zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG).
• ipilimumab kan ernstige bijwerkingen veroorzaken in verschillende delen van het lichaam
die, ongeacht de ernst, onmiddellijk behandeld moeten worden om te voorkomen dat deze
verergeren
• symptomen kunnen o.a. zijn: diarree, geel worden van ogen of huid, huiduitslag met of
zonder jeuk, wazig zien, oogpijn, spierzwakte, gevoelloosheid of tintelingen in benen,
armen of gezicht of hoofdpijn
• informeer uw arts over al uw medische aandoeningen en alle medicijnen die u gebruikt, of
recent heeft gebruikt, voordat u uw behandeling ontvangt
• bel uw arts onmiddellijk als u een van de symptomen krijgt die in deze brochure staan
beschreven, of als u andere symptomen krijgt, of als de symptomen aanhouden of erger
worden
• draag de Waarschuwingskaart voor de patiënt altijd bij u en laat deze zien aan iedere
zorgverlener die u bezoekt
• meer informatie over ipilimumab kunt u vinden in de bijsluiter op www.cbg-meb.nl
Dit risico minimalisatie materiaal is ook interactief beschikbaar
op http://pwa.ltd/yervoy-pat-NL
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Inleiding
Deze gids bevat een Waarschuwingskaart voor de patiënt. Draag uw kaart altijd
bij u en laat deze aan iedere zorgverlener zien die u bezoekt (bijvoorbeeld wanneer
uw behandelend arts niet beschikbaar is, of als u op reis bent).
De Waarschuwingskaart voor de patiënt herinnert u aan belangrijke symptomen die direct
moeten worden gemeld aan uw arts/verpleegkundige. De kaart bevat ook de contactgegevens
van uw behandelend arts en zal andere artsen erop attent maken dat u behandeld wordt met
ipilimumab.

plak hier de
waarschuwingskaart
NL

Contactgegevens arts

Naam:
Telefoonnummer:
Naam verpleegkundige:
Telefoonnummer:
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plak hier de
waarschuwingskaart
EN

De belangrijkste mogelijke bijwerkingen
van uw behandeling
Het is belangrijk om het onmiddellijk aan uw behandelend arts te vertellen als u bijwerkingen
heeft zoals de mogelijke bijwerkingen die hieronder staan beschreven.
Tijdige behandeling van bijwerkingen verkleint de kans dat de behandeling met ipilimumab
tijdelijk of definitief moet worden gestaakt.
Vertel het uw behandelend arts ook als bijwerkingen verergeren, zelfs als deze niet ernstig
lijken of als u het niet zeker weet.
Als er bijwerkingen optreden, dan is dat meestal in de eerste weken van uw behandeling.
Bijwerkingen kunnen echter ook vertraagd optreden, pas weken of maanden na de laatste
toediening. Daarom moet u alert zijn op bijwerkingen, zelfs na afloop van uw behandeling.
MAAG EN DARMSTELSEL
• diarree (waterige, dunne of zachte ontlasting)
• een meer dan gebruikelijk aantal ontlastingen
• bloed in uw ontlasting of donkerkleurige
ontlasting
• pijn of gevoeligheid in uw maagstreek, koorts,
misselijkheid, braken

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

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

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

HUID
• 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

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

• Probeer deze symptomen nooit zelf te behandelen, maar schakel medische hulp in.
• Draag de Waarschuwingskaart altijd bij u en laat deze zien aan iedere zorgverlener die
u bezoekt (bijv. als uw behandelend arts niet beschikbaar is, of als u op reis bent).
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Overleg met uw arts of verpleegkundige
voordat u dit middel gaat gebruiken:
• als u een auto-immuunziekte hebt (een aandoening waarbij het lichaam de eigen cellen
aanvalt)
• als u momenteel een chronische virale leverinfectie hebt, waaronder hepatitis B (HBV) of
hepatitis C (HCV), of als u dat vroeger hebt gehad
• als u een infectie met humaan immunodeficiëntievirus (hiv) hebt of acquired immune
deficiency syndrome (AIDS)
• als u eerder een ernstige bijwerking van de huid heeft gehad op een voorgaande
antikankerbehandeling
• vertel het uw behandelend arts ook als u zwanger bent, borstvoeding geeft of van plan
bent zwanger te worden
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit 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
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Voorafgaand aan de behandeling zal uw arts het volgende controleren:
• of u corticosteroïden gebruikt, of andere medicatie die het immuunsysteem beïnvloedt
• of u geneesmiddelen gebruikt die de bloedstolling remmen (anticoagulantia)
• uw leverfunctie
• uw schildklierfunctie
• of u een auto-immuunziekte heeft (een aandoening waarbij het lichaam de eigen cellen
aanvalt)
• of u een chronische virale infectie van de lever heeft, of deze ooit heeft gehad, waaronder:
o hepatitis B (HBV)
o hepatitis C (HCV)
• of u een infectie met humaan immunodeficiëntievirus (hiv) heeft of acquired immune
deficiency syndrome (AIDS)
• uw algemene fysieke gesteldheid om te bepalen of u in aanmerking komt voor de
behandeling
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Verwachtingen van de behandeling

medicijn.

Waar kunt u meer informatie vinden? Raadpleeg de bijsluiter van ipilimumab
voor meer informatie. Deze kunt u vinden op www. geneesmiddeleninformatiebank.nl.
Een interactieve versie van de informatie in deze brochure is te raadplegen op http://pwa.ltd/yervoy-pat-NL
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