
Zie de bijsluiter van Caprelsa® voor meer informatie.
Zorg dat u bij elk bezoek aan uw arts een lijst met 
al uw andere geneesmiddelen bij u heeft.
Zorg ervoor dat u deze kaart altijd bij u heeft.

Waarschuwingskaart
voor patiënten

CAPRELSA® (vandetanib)
Naam patiënt:

Naam zorgverlener:

Telefoonnummer zorgverlener:

Naam arts:

Telefoonnummer arts:

Startdatum van behandeling met CAPRELSA®:

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 
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Informatie voor de patiënt
•  Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die u dient te 

weten voordat u Caprelsa® wordt gegeven en tijdens de behandeling  
met Caprelsa®.

•  Laat deze kaart zien aan elke arts die bij uw behandeling betrokken 
is. Als u last krijgt van bijwerkingen, neem dan contact op met uw 
arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via:  
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
Afdeling Vigilantie  
EUROSTATION II  
Victor Hortaplein, 40/ 40  
Website: www.fagg.be   e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie  
te verkrijgen.

Caprelsa® kan een verandering veroorzaken in de elektrische activiteit 
van uw hart, die QTc-verlenging wordt genoemd, wat kan leiden tot 
een onregelmatige hartslag en levensbedreigende veranderingen in het 
hartritme. 

Een hersensyndroom, genaamd posterieur reversibel encefalopathie 
syndroom (PRES, ook bekend als reversibel posterieur, leuko-
encefalopathie syndroom [RPLS]) kan tijdens het gebruik van 
Caprelsa® optreden.

Bel uw arts of zeg het onmiddellijk tegen uw zorgverlener als u tijdens 
de behandeling met Caprelsa®: 
•  Zich zwak of duizelig voelt, of als u voelt dat uw hartslag onregelmatig 

is, want deze symptomen kunnen wijzen op QTc-verlenging
•  Last krijgt van hoofdpijn, epileptische aanvallen, stuiptrekkingen, 

verwarring, problemen met uw zicht of uw denkvermogen, want dit 
kunnen symptomen van PRES zijn

Stop niet met de inname van Caprelsa® of verander de dosis niet tenzij 
uw arts u dat gezegd heeft te doen.

Indien u te veel tabletten CAPRELSA® heeft ingenomen, bel dan uw arts 
onmiddellijk.
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