
Tijdstip Activiteit Details

Initiële 
screening van 
de patiënt

Contra-indicaties

Beoordeel de patiënt om er zeker van te zijn dat hij/zij geen van de volgende 
contra-indicaties heeft:

•  Overgevoeligheid voor alemtuzumab of voor een van de hulpstoffen vermeld 
in de ‘Samenvatting van de productkenmerken’ (SKP), rubriek 6.1

•  Humaan immunodeficiëntievirus (hiv)-infectie

•  Ernstige actieve infectie tot die volledig onder controle is

•  Ongecontroleerde hypertensie

•  Voorgeschiedenis van cervicocefale arteriële dissectie

•  Voorgeschiedenis van beroerte

•  Voorgeschiedenis van angina pectoris of myocardinfarct

•  Gekende coagulopathie, op anti-bloedplaatjes- of antistollingstherapie

•  Andere gelijktijdige auto-immuunziekten (naast multiple sclerose (MS))

Voorzorgen bij 
gebruik

Wees bedacht op gecombineerde effecten op het immuunsysteem van de patiënt als 
Lemtrada® gelijktijdig wordt gebruikt met antineoplastische of immunosuppressieve 
therapieën

Aanbevolen 
screening

Controleer op actieve en inactieve (“latente”) tuberculose (volgens lokale richtlijnen)

Controleer de MRI-scan voor elk teken dat wijst op PML voorafgaand aan de start en 
de re-administratie van een behandeling met alemtuzumab.

Overweeg screening van patiënten met een hoog risico op infectie met het hepatitis 
B-virus (HBV) en/of hepatitis C-virus (HCV). Wees voorzichtig bij het voorschrijven 
van Lemtrada® aan patiënten die als dragers van HBV en/of HCV zijn geïdentificeerd

Overweeg screening op humaan papillomavirus (HPV) bij vrouwelijke patiënten vóór 
de behandeling en daarna jaarlijks

Overweeg controle van de immuunserostatus van het cytomegalovirus (CMV) 
(volgens de plaatselijke richtlijnen)

Laboratorium- 
testen en 
metingen bij 
baseline

Neem een elektrocardiogram (ECG) af en controleer de vitale parameters, 
waaronder hartslag en bloeddruk

Bepaal een volledig bloedbeeld met differentiële telling 

Test de serumtransaminase- en serumcreatininewaarden

Voer een schildklierfunctieonderzoek uit, 
zoals het niveau van schildklierstimulerend hormoon (TSH)

Voer een urineanalyse met microscopie uit

Begrip van 
voordelen en 
risico’s

Zorg dat de patiënt geïnformeerd is over en begrijpt wat de mogelijke bijwerkingen zijn 
die verband houden met Lemtrada® (waaronder ernstige auto-immuunstoornissen, 
infecties en maligniteiten), de noodzaak van monitoring en de maatregelen 
om risico’s te minimaliseren (bv. kijken naar symptomen, het dragen van de 
Patiëntenwaarschuwingskaart en de noodzaak om te zorgen voor periodieke controle 
gedurende ten minste 48 maanden na de laatste behandeling)

6 weken 
vóór de 
behandeling, 
indien nodig

Vaccinaties
Aanbevelen dat de patiënt aan de lokale immunisatievereisten moet voldoen

Overweeg varicella zoster virus vaccinatie van antilichaamnegatieve patiënten alvorens 
een behandeling met Lemtrada® wordt gestart

2 weken vóór, 
tijdens en 
gedurende 
ten minste 1 
maand na de 
behandeling

Dieet

Aanbevelen dat patiënten rauw of ongaar vlees, zachte kazen en ongepasteuriseerde 
melkproducten moeten vermijden 2 weken vóór, tijdens en gedurende ten minste
1 maand na de behandeling

Checklist voor Lemtrada®-
(alemtuzumab) voorschrijvers

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in handel brengen van het geneesmiddel Lemtrada®. 
Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 
doeltreffend gebruik van Lemtrada® te waarborgen (RMA versie 09/2021)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring



Tijdstip Activiteit Details

Onmiddellijk 
vóór de 
behandeling

Algemene 
gezondheid

Stel de start van de toediening van Lemtrada® uit bij patiënten met ernstige actieve 
infectie tot de infectie volledig onder controle is

Voorbehandeling 
voor infusie- 
gerelateerde 
reacties

Voorbehandelen met corticosteroïden onmiddellijk voorafgaand aan de Lemtrada®- 
infusie op elk van de eerste 3 dagen van elke behandelingskuur

Voorbehandelen met antihistaminica en/of antipyretica voorafgaand aan toediening  
van Lemtrada® kan ook overwogen worden

Orale profylaxe 
voor herpes

Dien tweemaal daags 200 mg aciclovir (of equivalent) toe vanaf de eerste dag

van de behandeling en ga door gedurende minimaal 1 maand na behandeling  
met Lemtrada®

Zwangerschap en 
anticonceptie

Zorg ervoor dat vrouwen die zwanger kunnen worden doeltreffende 
anticonceptiemethoden gebruiken bij het krijgen van een behandelingskuur met 
Lemtrada® en gedurende 4 maanden na de behandelingskuur

Toediening  
van infusie

Pre-infusie- 
evaluaties

Neem een ECG en controleer de vitale parameters, waaronder hartslag en bloeddruk

Laboratoriumtesten uitvoeren (volledig bloedbeeld met differentiële telling, 
serumtransaminasen, serumcreatinine, schildklierfunctietesten en urineanalyse met 
microscopie)

Tijdens infusie

Controleer de hartslag, Bloeddruk en de algemene klinische status van de patiënt ten 
minste eenmaal per uur

Stop met het infuus:

•  in geval van een ernstige bijwerking

•  als de patiënt klinische symptomen vertoont die wijzen op de ontwikkeling van 
een ernstige bijwerking gepaard gaand met de infusie (myocardiale ischemie, 
hemorragische beroerte, cervicocefale arteriële dissectie of pulmonaire alveolaire 
bloeding)

Na de infusie

Spoel lijnen om te verzekeren dat de volledige dosering aan de patiënt is toegediend

Observeer de patiënt gedurende minimaal 2 uur na elke infusie. Patiënten die 
klinische symptomen vertonen die kunnen wijzen op een ernstige bijwerking, moeten 
nauwlettend gecontroleerd worden tot volledige verdwijning van de symptomen en de 
observatietijd moet verlengd worden, indien nodig.

Informeer patiënten over de mogelijkheid van een vertraagde start van 
infusiegerelateerde reacties en instrueer hen om symptomen onmiddellijk te melden 
en de juiste medische zorg te vragen als ze zich voordoen

Een bloedplaatjestelling verkrijgen na de infusie op dag 3 en 5 van de eerste 
infusiekuur, en op dag  3 van elke volgende kuur. Volg klinisch significante 
trombocytopenie tot herstel en overweeg doorverwijzing naar een hematoloog  
voor het management

Gedurende 
ten minste 
48 maanden 
na de laatste 
behandeling

Controle-
activiteiten

Volledig bloedbeeld met differentiële telling en serumcreatinine: maandelijks 

Urineanalyse met microscopie: maandelijks

Schildklierfunctietesten: elke 3 maanden 

Leverfunctietesten: maandelijks 

Naam patiënt:
Medisch dossiernummer van de patiënt:
Geboortedatum patiënt:
Naam voorschrijver:
Datum:


