
Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten  
van het geneesmiddel JETREA®, om voor een goed gebruik ervan te zorgen  
en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde  
maatregelen / voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen,  
die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA gewijzigde versie 11/2018).

Audio-CD in bijlage met de tekst van dit patiënten-
informatieboekje, alsook de tekst van de bijsluiter. 
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel 
JETREA® gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van 
deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, 
rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

JETREA® (ocriplasmine)
PATIËNTENINFORMATIEPAKKET
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Om een maximaal 
voordeel te halen voor uw gezondheid 

uit de effecten van het geneesmiddel JETREA®, om 
voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste 

effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen / 
voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, 

    die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA gewijzigde versie 11/2018).

Pour tirer un béné�ce maximal des effets du médicament JETREA® sur votre santé, 
en assurer son bon usage et en limiter ses effets indésirables il existe certaines 

mesures/précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel 
(RMA version modi�ée 11/2018).
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Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel JETREA® gebruikt. 
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar 

op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP 
van een geneesmiddel”.

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament JETREA®. 
Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site 

www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ». 

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation 
Activities)
“Deze informatie maakt deel uit van het Belgisch risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en 
patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een 
veilig en doeltreffend gebruik van JETREA® te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten:”

Het patiënteninformatiepakket moet in druk en audioformaat ter beschikking worden gesteld, 
en de volgende belangrijke onderdelen bevatten:

• Patiëntenbijsluiter

• Hoe moet u zich voorbereiden op behandeling met Jetrea?

• Hoe wordt de behandeling met Jetrea gegeven?

• Wat zijn de stappen na behandeling met Jetrea?

• Belangrijkste klachten en symptomen van ernstige bijwerkingen

• Wanneer moet u met spoed hulp van uw arts inroepen?
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In het patiëntenboekje vindt u belangrijke veiligheidsinformatie over uw behandeling en 
de opvolging ervan.

Aarzel niet om uw behandeling met uw arts te bespreken, zoals voor alle andere 
geneeskundige behandelingen.

Voor extra informatie kan u de bijsluiter (in bijlage) en de audio-CD waarop de tekst van 
dit patiënteninformatieboekje en de tekst van de bijsluiter ingesproken is, raadplegen.

 

Inleiding
• U heeft dit informatiepakket ontvangen omdat uw arts/oogarts u een geneesmiddel, 

JETREA® (ocriplasmine) genaamd, heeft voorgeschreven.

• JETREA® wordt gebruikt om volwassenen te behandelen die een oogziekte hebben, 
genaamd vitreomaculaire tractie (VMT), ook wanneer deze oogziekte geassocieerd is met 
een klein gaatje in de macula (centrale deel van de lichtgevoelige laag aan de achterzijde 
van het oog).

• Deze brochure werd ontwikkeld om u te helpen VMT, de toediening van JETREA® en wat te 
verwachten tijdens de dagen na de behandeling (inclusief mogelijke bijwerkingen), beter te 
begrijpen. 

•  Indien u vragen of bezorgdheden heeft over de informatie in deze 
brochure of over het product, gelieve deze te bespreken met 
uw arts/oogarts voor uw behandeling met JETREA®.

2 55
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glasvocht

netvlies
normale
loslating

Wat zijn Vitreomaculaire Tractie (VMT) en een Maculagat? 
•  Als mensen ouder worden, komt het glasachtig lichaam (geleiachtig materiaal in het   
 oog dat zorgt voor het behoud van een ronde vorm) van nature los van het netvlies   
 (een lichtgevoelige laag gelegen aan de achterzijde van het oog).  

 Het oog vertoont volledige loslating van het glasvocht van het netvlies, 
 wat van nature voorkomt bij het ouder worden 

•  Af en toe kan het glasvocht echter blijven kleven aan sommige delen van het netvlies, met 
name aan de macula (het gedeelte van het netvlies verantwoordelijk voor het centrale zicht 
dat nodig is voor dagelijkse taken zoals autorijden, lezen en het herkennen van gezichten).  
Dit is gekend als vitreomaculaire verkleving.

maculagat

vitreomaculaire 
verkleving

vitreomaculaire 
tractie

maculagat

Het oog vertoont een aanhoudende verkleving van het glasvocht aan de macula 

Deze gedeeltes van vitreomaculaire verkleving kunnen een “trekkracht” uitoefenen op 
de macula, een aandoening gekend als VMT. 

•  De gevolgen van dit trekken of “tractie” zijn afhankelijk van waar en hoe    
 stevig het glasvocht vastgehecht blijft. 

• VMT kan uiteindelijk leiden tot de vorming van een maculagat.
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Hoe kan Vitreomaculaire Tractie en een Maculagat 
uw zicht aantasten?
•  VMT kan o.a. onderstaande symptomen veroorzaken:

 -  vertekend zicht
 -  afgenomen gezichtsscherpte 

•  Bij sommige personen kan VMT leiden tot de vorming van een maculagat, waarvan de
 symptomen kunnen bestaan uit het verschijnen van een blinde vlek of blind gebied 

 in het midden van het gezichtsveld.

Hoe wordt de diagnose van Vitreomaculaire Tractie   
en een Maculagat vastgesteld?
•  VMT kan worden vastgesteld door middel van een techniek gekend als 

 optische-coherentietomografie (OCT). 

 - OCT is een niet-invasieve scan die gedetailleerde beelden van de binnenkant van   
  het oog maakt.

 - Met OCT kan de arts/oogarts zoeken naar tekens en symptomen geassocieerd   
  met VMT en een maculagat.

Wat is JETREA®?
•  JETREA® bevat ocriplasmine. Ocriplasmine is een synthetische vorm van het humaan   
 plasmine enzym en wordt geproduceerd door DNA-technologie. 

•  JETREA® werkt door het glasvocht van de macula los te maken, VMT te verlichten en   
 het maculagat, indien er een aanwezig is, te helpen sluiten. 
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Hoe moet u zich voorbereiden op de behandeling met JETREA®?
•  JETREA® wordt toegediend als een enkelvoudige injectie in het oog - een procedure gekend als 

intravitreale injectie.

•  Hoewel de gedachte van een dergelijke injectie verontrustend kan zijn, is het te verwachten 
niveau van ongemak aanzienlijk groter dan die ervaren wordt tijdens de eigenlijke procedure.

 - Een studie heeft aangetoond dat de meeste patiënten geen enkel ongemak     
  ondervinden tijdens de intravitreale injectie procedure, terwijl de andere patiënten    
  enkel een licht ongemak melden.

•  U kunt een lichte druk voelen wanneer de injectie wordt toegediend.

•  Uw arts/oogarts kan u vragen om antibioticumoogdruppels te gebruiken voor de injectie om een 
mogelijke infectie te voorkomen.

   •  Misschien wilt u een vriend of familielid vragen om u te vergezellen    
   op de dag van de procedure aangezien uw zicht tijdelijk kan aangetast   
   zijn na de behandeling. 

• Voordat u JETREA® toegediend krijgt, is het belangrijk om uw arts/oogarts    
 te vertellen indien u:

  - denkt dat u allergisch bent voor een van de stoffen die in JETREA® zitten 
  (deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter), gekende allergieën  
  heeft of reacties heeft gehad na een andere oogbehandeling.
  - allergisch bent voor een van de stoffen die gebruikt worden tijdens de injectie
  (jodium of een ander ontsmettingsmiddel, verdovingsmiddel, antibioticum).
  - een infectie in of rond het oog heeft of vermoedt dat u een infectie in of rond   
  het oog kan hebben. 

  - problemen of oogaandoeningen of oogbehandelingen heeft of heeft gehad.
  • andere geneesmiddelen in het oog gebruikt, kort geleden gebruikt heeft of   
   verwacht dat in de nabije toekomst te gebruiken.
  • onlangs een injectie van een geneesmiddel in het oog heeft gehad.
  - andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden gedaan heeft of de    
  mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat   
  gebruiken.
  - zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of, wilt zwanger    
  worden.

•  JETREA® mag niet worden gebruikt bij kinderen en bij jongeren jonger dan 18 jaar.
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Hoe wordt de behandeling met JETREA® gegeven?
•  Uw oogarts zal u de intravitreale injectie met JETREA® geven door de naald in het witte 

gedeelte van uw oog in te brengen.

•  JETREA® moet worden toegediend door een gekwalificeerde oogarts die ervaring heeft met 
injecties in het oog.

•  Gelieve voor u JETREA® toegediend krijgt, te praten met uw arts/oogarts om uw bezorgdheden 
of opmerkingen te bespreken.

U krijgt JETREA® niet tegelijkertijd in beide ogen en niet meer dan één keer in hetzelfde oog 
toegediend.

• Voordat u JETREA® toegediend krijgt, zal de arts/oogarts:

 - uw gezicht en het gebied rond het oog afdekken met een speciaal laken.

 - u antimicrobiële oogdruppels geven en uw oog en de huid rondom schoonmaken.

 - uw oog, eventueel met een instrument, openhouden zodat u niet knippert. 

 - uw oog verdoven met een verdovingsmiddel om eventuele pijn te voorkomen.

13 

Wat zijn de stappen na de behandeling met JETREA®?
•   Uw arts/oogarts zal uw situatie tot 1 week na de injectie controleren voor het geval u een 

infectie of eventuele complicaties krijgt. 

•  Uw arts/oogarts kan antibioticumoogdruppels gebruiken om een mogelijke infectie te 
voorkomen en u vragen om deze thuis voor een bepaalde periode verder te gebruiken. 
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Belangrijkste klachten en symptomen van ernstige bijwerkingen
•  Zoals elk geneesmiddel kan ook JETREA® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken.
•  De meeste bijwerkingen die optreden met JETREA® verschijnen binnen 1 week na injectie, zijn niet 

ernstig en verdwijnen binnen 2-3 weken.
•  Indien u na de injectie een verminderd zicht heeft, mag u geen voertuigen    

besturen of instrumenten of machines gebruiken tot uw zicht weer verbetert.
•  Krijgt u last van bijwerkingen na de behandeling met JETREA®, neem dan contact op met uw arts/

oogarts. 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,  
B-1060 Brussel Website: www.fagg.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.

•  Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid 
van JETREA®.

•  Indien een bijwerking optreedt, gelieve ook de paragraaf “Wanneer moet u met spoed hulp van uw 
arts inroepen?” op bladzijde 19 te lezen.

• Patiënten vertoonden tijdens klinische studies en/of uit postmarketing ervaring met    
 JETREA®onderstaande bijwerkingen:
 - Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
  • donkere zwevende vlekken in het gezichtsveld (floaters)
  • oogpijn
  • bloeding van het oogoppervlak
  • verandering van het kleurenzien

- Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 patiënten):
• afname van het gezichtsvermogen die ernstig kan zijn
• verstoord zien
• afname van het gezichtsvermogen of blinde vlekken in delen van het gezichtsveld
• wazig zien
• bloeding in het oog
• blinde vlek of blind gebied in het midden van het gezichtsveld
• vertekend zien
• zwelling van het oogoppervlak
• zwelling van het ooglid
• ontsteking van het oog
• lichtflitsen in het oog
• roodheid van de ogen
• irritatie aan het oogoppervlak 
• droog oog
• het gevoel iets in het oog te hebben 
• jeuk aan het oog
• oogongemak 
• lichtgevoeligheid
• verhoogde traanproductie

 Vervolg ‘bijwerkingen’ op volgende bladzijde.
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- Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 patiënten):
• tijdelijk sterk verminderd gezichtsvermogen
• moeilijkheden om ’s nachts of bij gedempt licht goed te zien
• verstoring van de reactie van uw oog op het licht waardoor u gevoeliger kunt zijn  
 voor licht (pupilreactie verstoord)
• dubbel zien
• ophoping van bloed in het voorste deel van het oog
• abnormale samentrekking van de pupil (zwart gedeelte in het midden van het oog)
• verschillende pupilgrootten
• een kras of schaafwond van de cornea (doorzichtige laag die de voorkant van het oog bedekt)

-  Sommige tests en beeldvormende onderzoeken van de achterzijde van het oog (netvlies) bleken 
afwijkend na toediening van Jetrea. Uw arts is hiervan op de hoogte en houdt hier rekening mee bij de 
controle van uw oog.

- Sommige effecten (zoals flitsen, floaters) kunnen in sommige gevallen ook worden           
 waargenomen in het onbehandelde oog

• Onmiddellijk na de injectie kan u gedurende een korte periode een verminderd zicht ervaren. 
- Het onmiddellijk verlies van zicht wordt veroorzaakt door een tijdelijke toename van     
 de vloeistofdruk in het oog (gekend als een toename van de intraoculaire druk).
- Het is normaal dat u dergelijke symptomen ervaart na een injectie van dit type, en     
 de symptomen verdwijnen meestal binnen enkele minuten.

• Het witte gedeelte van het oog, waar de injectie wordt toegediend, zal waarschijnlijk rood worden. 
-  Deze roodheid is normaal en zal na enkele dagen verdwijnen.
-    Neem contact op met uw arts/oogarts als het niet verdwijnt binnen 1 week na de     

injectie of als het verergert. 

Bijkomende geïdentificeerde en potentiële risico’s gerelateerd 
aan een intravitreale injectie met JETREA®
De onderstaande bijwerkingen werden waargenomen tijdens klinische studies met JETREA® en worden 
beschouwd als geïdentificeerde risico’s. Dit zijn risico’s waarvan gekend is dat ze in verband staan met 
de behandeling met JETREA®.

•  Electroretinogram (ERG) afwijkingen:  Een ERG is een procedure bedoeld om de elektrische 
respons van de cellen aan de achterzijde van het oog te meten. ERG afwijkingen werden 
waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten behandeld met JETREA® . 

•  Progressie van een maculagat: Verslechtering van bestaande maculagaten kwam voor bij minder 
dan 1 op de 10 en meer dan 1 op de 100 patiënten behandeld met JETREA®.

•  Een opstapeling van vocht onder het netvlies (gekend als retina/macula-oedeem):    
gemeld bij minder dan 1 op de 10 en meer dan 1 op de 100 patiënten behandeld    
met JETREA®.

Vervolg ‘bijkomende risico’s’ op volgende bladzijde.
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De onderstaande risico’s worden beschouwd als potentiële risico’s. Het werd tijdens klinische 
studies niet bevestigd dat deze risico’s geassocieerd zijn met JETREA®,       maar ze zijn mogelijk 
gebaseerd op de huidige kennis van het geneesmiddel en zijn werkingsmechanisme.

•  Interacties met andere geneesmiddelen: De interactie van JETREA® met andere 
geneesmiddelen werd niet volledig onderzocht tijdens klinische studies. Informeer uw arts/
oogarts indien u andere geneesmiddelen gebruikt.

•  Traumatisch cataract (een vertroebeling van de lens binnen in het oog, veroorzaakt door 
beschadiging van het oog): Dit is een gekende complicatie van een intravitreale injectie, 
hoewel er geen gevallen werden gemeld met JETREA®.

•  Medicatiefouten, inclusief onderdosering en overdosering: Hoewel het onwaarschijnlijk is, 
is dit een potentieel risico, zoals met alle geneesmiddelen. 

Wanneer moet u met spoed hulp van uw arts inroepen?
 Het is belangrijk dat u let op veranderingen in de toestand van uw oog in de week na de 

injectie.

NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET OFWEL:
• de oogarts die de injectie heeft uitgevoerd, telefoonnummer: ………………
• een andere oogarts, telefoonnummer: …………………..
• een spoedgevallendienst (ziekenhuis): ………………….

als u na een injectie met JETREA® een van de onderstaande symptomen ontwikkelt:

• Een ernstige vermindering van het zicht binnen 1 week na de behandeling met JETREA®.  Dit is 
over het algemeen omkeerbaar en verdwijnt doorgaans zonder behandeling.

• Oogpijn, verergerende roodheid van de ogen, ernstig wazig of verminderd zicht, verhoogde 
lichtgevoeligheid of verhoogd aantal donkere zwevende vlekken in het gezichtsveld (floaters). 
Deze symptomen kunnen wijzen op een infectie, bloeding, loslating of scheur van het netvlies of 
een verhoging van de druk in het behandelde oog.

• Symptomen zoals wijzigingen in het zicht, dubbel zicht, hoofdpijn, wazig zicht in de nabijheid 
van licht, misselijkheid en braken kunnen wijzen op het verplaatsen of wiebelen van de lens in 
het oog uit zijn normale positie.

of als u tekenen ontwikkelt van een allergische reactie: oedeem van het gezicht en/of 
algemeen oedeem, veralgemeende huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden,…



20
©2018  Oxurion N.V. Je02-BE-PEMBk-00 (nl) 11/2018

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Oxurion N.V.
Gaston Geenslaan 1
B-3001 Leuven
België
Tel: +32 78 050 022


