
Wat u moet weten over Lemtrada® (alemtuzumab)
Bel uw neuroloog onmiddellijk om deze symptomen te melden, ongeacht of het 
nieuwe, verergerende of terugkerende symptomen zijn. Roep medische hulp in als u 
uw eigen arts niet kunt bereiken en zorg ervoor dat u deze kaart laat zien.

BELANGRIJKE BIJWERKINGEN WAAR U DIENT OP TE LETTEN:
Ernstige infecties
Koorts, rillingen, vermoeidheid, kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling, pijn of 
een beklemmend gevoel op de borst, ophoesten van bloed
Zeldzame herseninfectie die progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) heet
•  Toenemende zwakte of stunteligheid van ledematen,
•  Verstoord zicht, spraakproblemen of
•  Veranderingen in denkvermogen, geheugen en oriëntatie die leiden tot verwarring  

en persoonlijkheidsveranderingen

Ernstige bijwerkingen die kort na de infusie van Lemtrada® optreden  
(gewoonlijk binnen 1-3 dagen na de infusie)
Hartaanval
•  Pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, pijn of ongemak in armen, kaak, hals/ 

nek, rug of maag
•  Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, zweten
Beroerte en scheurtjes in bloedvaten die de hersenen van bloed voorzien
•  Plotseling gaan hangen van delen van het gezicht, zwakte aan één kant, moeite met praten
•  Plotse zware hoofdpijn, pijn in hals/nek
Bloeding in de longen
•  Kortademigheid, pijn of ongemak op de borst, bloed ophoesten
Trombocytopenie
•  Snel blauwe plekken en/of een bloeding krijgen 
Vertraagde bijwerkingen (kunnen maanden tot jaren na de infusie optreden)
Schildklieraandoeningen
•  Hyperthyreoïdie
•  Overmatig zweten, onverklaarbaar gewichtsverlies, zwelling van de ogen, nervositeit, snelle hartslag
•  Hypothyreoïdie
•  Het koud hebben, onverklaarde gewichtstoename, verergerende vermoeidheid, nieuw 

optredende obstipatie

Immuuntrombocytopenische purpura (ITP
•  Kleine verspreide vlekken op uw huid die rood, roze of paars zijn, spontaan of snel blauwe 

plekken krijgen, bloeding van een snijwonde die moeilijker te stelpen is dan normaal, 
zwaardere, langere of meer frequente menstruatieperioden dan normaal

•  Nieuwe of moeilijk te stelpen tandvlees- of neusbloeding, bloed ophoesten
•  Pijnlijke of gezwollen gewrichten
Nierproblemen, waaronder antiglomerulaire basaalmembraanziekte (anti-GBM-ziekte)
•  Bloed in de urine die rood of theekleurig kan zijn, zwelling in uw benen of voeten, bloed ophoesten
Auto-immune hepatitis
•  Onverklaarbare misselijkheid, braken, vermoeidheid, buikpijn, verlies van eetlust, 

zwelling van de buik
•  Gele huid en ogen en/of donkere urine, sneller dan normaal een bloeding of blauwe plekken krijgen
Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH)
•  Onverklaarbare hoge koorts, zware hoofdpijn, stijve nek, vergroting van lymfeklieren,  

gele huid, huiduitslag
Verworven hemofilie A
• Bloeding van een snijwonde waarbij stelpen langer duurt dan gewoonlijk
• Spontaan optreden van blauwe plekken, neusbloedingen, pijnlijke of gezwollen gewrichten
Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
• Kneuzing onder de huid of in de mond, die kan verschijnen in de vorm van rode 
stippen met of zonder onverklaarbare extreme vermoeidheid, koorts, verwardheid, 
spraakveranderingen, vergelen van de huid of ogen (geelzucht), weinig urine, donkere urine

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.



Mijn neuroloog die Lemtrada® voorschrijft, is via de onderstaande gegevens telefonisch of per e-mail 
te bereiken. Andere artsen of zorgverleners die betrokken zijn bij mijn zorg kunnen ook worden 
vermeld.

Indien er medische beoordelingen worden uitgevoerd, verstrek dan kopieën van alle medische 
gegevens, inclusief behandelingen en/of testresultaten, aan de hieronder vermelde arts(en) en 
verpleegkundige(n).
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Handtekening van de patiënt:  .........................................................................................................................................

Datum van laatste infusie met Lemtrada®:..................................................................................................................
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PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

Draag deze kaart altijd bij u en toon ze aan iedereen die u in urgentie hulp 
verleent en aan medische zorgverstrekkers die betrokken zijn bij uw zorg, 
om hen te informeren over uw behandeling met Lemtrada®.

Ik ben behandeld met Lemtrada®, een behandeling voor multiple sclerose (MS), die 
het immuunsysteem beïnvloedt. Ik neem deel aan een speciaal controleprogramma 
dat doorgaat gedurende ten minste 48 maanden na mijn laatste behandeling. 
Behandeling met Lemtrada® kan het risico verhogen op: 
•  Ernstige infecties
•  Ernstige bijwerkingen die meestal binnen 1 tot 3 dagen na de infusie van 

Lemtrada® optreden: hartaanval, beroerte, scheurtjes in bloedvaten die 
de hersenen van bloed voorzien, bloeding in de longen en trombocytopenie

•  Vertraagde bijwerkingen: schildklieraandoeningen, ITP, nierproblemen, 
auto- immune hepatitis, HLH en verworven hemofilie, en TTP

Artsen: zie de Samenvatting van de productkenmerken van Lemtrada® (SPK) voor 
meer informatie

Het is heel belangrijk dat u blijft doorgaan met de maandelijkse 
onderzoeken gedurende ten minste 48 maanden (4 jaar) na uw 
laatste infusie (ook al voelt u zich goed).
Vertraagde bijwerkingen kunnen ook na 48 maanden optreden. Daarom 
moet u waakzaam blijven voor de klachten en symptomen, zelfs nadat 
uw maandelijkse onderzoeken niet meer nodig zijn.

Vroegtijdige opsporing 
en diagnose kunnen 
u de beste kansen op 
verbetering geven

Ook dient u alert 
te blijven voor het 
optreden van klachten 
en symptomen

Blijf hiermee doorgaan 
gedurende minstens 48 
maanden na uw laatste 
behandelingskuur met 
Lemtrada®

RMA versie 09/2021

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.


