
Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel 
Lemtrada®, 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-versie 09/2021)

  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Lemtrada® gebruikt. 
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be,  
rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

Handleiding voor de patiënt  
Belangrijke veiligheidsinformatie  
voor patiënten die beginnen aan  
een behandeling met Lemtrada® 
(alemtuzumab)

Deze gids moet zorgvuldig worden overlopen 
met uw arts wanneer u Lemtrada® voor het 
eerst voorgeschreven krijgt en regelmatig 
bij opvolgingsbezoeken.
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Sam
envatting

Samenvatting
Een handleiding voor uw infusies  
met Lemtrada® (alemtuzumab) voor 
behandeling van relapsing-remitting 
multiple sclerose (MS).
Dit is een samenvatting – raadpleeg de volledige 
gids voor meer informatie. Deze gids is niet bedoeld 
als vervanging van de bijsluiter of gesprekken die 
u hebt met uw arts of andere zorgverleners die u 
behandelen met Lemtrada®.



Lemtrada® is een op voorschrift verkrijgbaar 
geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de 
behandeling van volwassenen met relapsing-
remitting multiple sclerose (MS). Lemtrada® kan 
alleen worden gebruikt bij patiënten met zich snel 
ontwikkelende ernstige MS of bij patiënten met 
zeer actieve ziekte, ondanks behandeling met ten 
minste één ziektewijzigende therapie.
Door het gebruik van Lemtrada® kan u risico lopen op ernstige  
bijwerkingen die binnen 1-3 dagen na de infusie kunnen, 
optreden, of later, of vertraagde auto-immuunbijwerkingen,  
die maanden tot jaren na de infusie kunnen plaatsvinden.

Vroege identificatie van deze bijwerkingen is van vitaal belang, 
omdat een vertraging in de diagnose en behandeling het risico 
op complicaties kan verhogen. Daarom is het zo belangrijk 
om waakzaam te blijven en onmiddellijk eventuele tekenen of 
symptomen van deze aandoeningen aan uw arts te melden.

Het is ook belangrijk om uw familieleden of verzorgers te 
informeren over uw behandeling, omdat zij symptomen kunnen 
opmerken waarvan u zich niet bewust bent.

Zie de tabellen hieronder voor een samenvatting van de 
tekenen en symptomen waarop u bedacht moet zijn.
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Ernstige infecties 

Bijwerking Tekenen en symptomen om op te letten

Ernstige infecties
•   Koorts, koude rillingen, vermoeidheid, 

kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling, pijn 
of een beklemd gevoel op de borst, bloed ophoesten

Herseninfectie 
(progressieve multifocale 
leuko-encefalopathie 
(PML))

•   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 Lemtrada®-infusie optreden

Bijwerking Tekenen en symptomen om op te letten

Hartaanval •   kortademigheid, pijn of ongemak op de borst, bloed 
ophoesten

•   pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, pijn of 
ongemak in armen, kaak, hals/nek, rug of maag

•   duizelig of licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, 
zweten

•   plotseling gaan hangen van delen van het gezicht, 
zwakte aan één kant, moeite met praten

•   plotselinge zware hoofdpijn, pijn in hals/nek

•   snel blauwe plekken en/of een bloeding krijgen

Bloeding in de longen

Beroerte

Scheurtjes in bloedvaten 
die de hersenen van bloed 
voorzien

Trombocytopenie

Sam
envatting
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Vertraagde auto-immuunbijwerkingen

Bijwerking Tekenen en symptomen om op te letten

Schildklieraandoeningen 

•   hyperthyreoïdie: Overmatig zweten, onverklaarbaar 
gewichtsverlies , zwelling van de ogen, nervositeit, 
snelle hartslag, 

•  hypothyreoïdie: Het koud hebben, onverklaarbare 
gewichtstoename, verergerende vermoeidheid, nieuw 
optredende constipatie

Immuun 
trombocytopenische 
purpura (ITP) 

•   Verspreide vlekjes op uw huid die rood, roze of 
paars zijn; snel blauwe plekken krijgen; bloeding 
uit een snijwonde die moeilijker te stelpen is dan 
normaal; zwaardere, langere of meer frequente 
menstruatieperiodes dan normaal; bloeding tussen 
uw menstruatieperiodes in; een tandvlees- of 
neusbloeding die nieuw is of pas na langere tijd dan 
normaal te stelpen is; bloed ophoesten 

•   pijnlijke of gezwollen gewrichten

Nierproblemen, 
waaronder nefropathieën 
zoals antiglomerulaire 
basaalmembraanziekte 
(anti-GBM-ziekte) 

•   Bloed in de urine, zwelling in benen en/of voeten, 
bloed ophoesten

Auto-immuunhepatitis

•   Onverklaarbare misselijkheid, braken, buikpijn en/
of zwelling van de buik, vermoeidheid, verlies van 
eetlust, 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

•   Spontaan blauwe plekken krijgen, neusbloedingen, 
pijnlijke of gezwollen gewrichten, andere soorten 
bloeding, bloeding van een snijwonde die langer duurt 
dan normaal om te stelpen

TTP 
Link naar TTP

•   Kneuzing onder de huid of in de mond, vergelen van 
de huid en ogen en/of donkere urine, weinig urine, 
rode stippen met of zonder onverklaarbare extreme 
vermoeidheid, zeer bleke huid, koorts, snelle hartslag 
of kortademigheid, hoofdpijn, spraakveranderingen, 
verwardheid, coma, beroerte, epileptische 
aanval, buikpijn, misselijkheid, braken of diarree, 
veranderingen in gezichtsvermogen, aanhoudende 
symptomen van lage bloedsuiker

Om het risico op bijwerkingen die gepaard gaan met Lemtrada® te beperken, 
is het raadzaam dat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet en het aanbevolen 
vaccinatieprogramma voltooit in de weken voorafgaand aan het begin van uw 
behandeling met Lemtrada®. Uw arts zal u ook vóór de eerste 3 infusies van 
elke kuur corticosteroïden geven om het risico op infusie-gerelateerde 
reacties te verminderen.

U moet gedurende ten minste 4 jaar (48 maanden) na uw laatste Lemtrada®-
infusie gecontroleerd worden op bijwerkingen. Zie de onderstaande tabel voor 
een samenvatting van controletesten die nodig zijn wanneer u Lemtrada® 
voorgeschreven krijgt.

Controlevereisten

Controletest Wanneer? Voor hoelang?

Observatie •   Onmiddellijk na elke infusie

•   Gedurende ten minste  
2 uur. Als u tekenen 
en/of symptomen van 
ernstige bijwerkingen 
begint te vertonen, wordt u 
gecontroleerd totdat ze zijn 
verdwenen

Elektrocardiogram 
(ECG) 

•   Voor de start van de 
behandeling

•   Voor de start van de 
behandeling

Controle van 
vitale parameters, 
bestaande uit 
meting van 
hartslag en 
bloeddruk (BD)

•   Baselinetesten vlak voor de 
infusie

•   Regelmatige controle van 
hartslag, BD en algemene 
klinische status, ten minste 
eenmaal per uur tijdens uw 
infusie

•   Eenmaal vóór elke infusie 
en ten minste eenmaal per 
uur tijdens de hele duur 
van de infusie

Aantal 
bloedplaatjes

•   Onmiddellijk na de infusie 
op dag 3 en dag 5 van de 
eerste kuur en op dag 3 van 
alle volgende kuren

Bloed- en 
urinetesten

•   Voordat de behandeling 
begint en eenmaal per 
maand na afloop van elke 
behandelingskuur

•   Gedurende ten minste 
48 maanden na uw laatste 
infusie met Lemtrada®

Sam
envatting



Patiëntenwaarschuwingskaart 
Het doel van uw Patiëntenwaarschuwingskaart is om 
zorgverleners te informeren over uw behandeling met 
Lemtrada®. U moet uw Patiëntenwaarschuwingskaart altijd bij 
u dragen en deze tonen aan elk lid van het medisch team dat 
betrokken is bij uw zorg (inclusief voor niet-MS-aandoeningen) 
en in een medisch noodgeval.

Welkom
Uw arts heeft u deze patiëntengids en een 
Patiëntenwaarschuwingskaart gegeven om u te 
informeren over uw huidige behandeling met 
Lemtrada®. 

Deze gids is opgesteld om u te helpen bij het identificeren van de 
symptomen van de bijwerkingen die werden gemeld bij het gebruik 
van Lemtrada®, en om het belang te schetsen van het naleven 
van de testen, waakzaam te zijn voor symptomen en onmiddellijk 
medische hulp te zoeken als deze optreden.

Bijwerkingen kunnen kort na de infusie van Lemtrada® (binnen 
1-3 dagen na infusie) of later optreden, en omvatten infecties 
en andere ernstige reacties. Vertraagde bijwerkingen zijn auto-
immuunaandoeningen die zich met een vertraging van maanden 
tot jaren na de Lemtrada®- behandeling kunnen ontwikkelen;  
dit zijn aandoeningen waarbij uw immuunsysteem per vergissing 
bepaalde cellen van uw lichaam aanvalt.

Er is ook een gedeelte in deze gids dat u zal helpen om een aantal 
van de medische termen die in dit document worden gebruikt te 
begrijpen, en een gedeelte om de contactgegevens te noteren van 
alle artsen die u mogelijk bezoekt voor uw gezondheidszorg. Dit 
geldt voor de arts die uw multiple sclerose (MS) behandelt, en ook 
voor elke andere arts die u regelmatig bezoekt. 

Deze patiëntengids moet zorgvuldig worden overlopen met uw 
arts wanneer u Lemtrada® voor het eerst voorgeschreven krijgt en 
regelmatig bij opvolgingsbezoeken.

Sam
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Deze gids is niet bedoeld ter vervanging van gesprekken met uw arts of van 
de bijsluiter van Lemtrada®, die u toch volledig moet lezen. Zorg dat u uw 
arts op de hoogte brengt als u eender welk van de tekenen of symptomen 
van bijwerkingen opmerkt die in deze gids beschreven staan.
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Wat is Lemtrada® en hoe werkt het?

Lemtrada® is een op voorschrift verkrijgbaar geneesmiddel dat 
gebruikt wordt voor de behandeling van volwassenen met 
relapsing-remitting multiple sclerose (MS). Lemtrada® kan 
alleen gebruikt worden als uw MS zich snel ontwikkelt of als 
uw MS zeer actief is ondanks dat u met ten minste één ander 
geneesmiddel voor MS wordt behandeld. In klinische 
onderzoeken hadden patiënten die met Lemtrada® werden 
behandeld minder opstoten en hadden ze minder kans op 
invaliditeitsprogressie en meer kans op verbetering van de 
invaliditeit in vergelijking met patiënten die meerdere keren 
per week met een bèta-interferon werden geïnjecteerd.
Lemtrada® past uw immuunsysteem aan om de aanvallen ervan op 
uw zenuwstelsel te beperken. Na behandeling met Lemtrada® kunt u 
risico lopen op het ontwikkelen van bijwerkingen. Het is belangrijk dat 
u begrijpt wat deze risico’s zijn en hoe u ze moet controleren.

Presentatie van 
Lem
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Hoe wordt Lemtrada® toegediend?
Lemtrada® wordt aan u toegediend via een infusie met behulp van een 
naald waardoor het in uw bloedbaan wordt gebracht. Lemtrada® wordt 
toegediend in minstens 2 behandelingskuren. U krijgt de eerste kuur 
gedurende een paar uur per dag, 5 dagen op rij. Daarna, één jaar later, 
krijgt u de volgende kuur gedurende 3 dagen op rij. Studies hebben 
aangetoond dat de 2 kuren voor de meeste patiënten gedurende ten 
minste 6 jaar lang werken. Het is ook mogelijk dat er een bijkomende 
behandeling nodig is in de jaren na uw eerste 2 kuren. 

U moet regelmatig gecontroleerd worden op bijwerkingen gedurende 
ten minste 48 maanden na uw laatste infusie met Lemtrada®  
(zie ‘Moet ik testen ondergaan na behandeling met Lemtrada®?’)

Moet ik iets doen voordat ik met Lemtrada®  
kan worden behandeld?
Om zeker te weten dat Lemtrada® de juiste behandeling voor u is, heeft 
uw arts wat informatie nodig. Daarom moet u uw arts informeren over:

•  alle geneesmiddelen die u neemt

•  of u lijdt aan enige infectie

•  of u met kanker gediagnosticeerd bent

•  of u met afwijkingen van de cervix (de baarmoederhals) 
gediagnosticeerd bent

•  of u zwanger bent of van plan bent om zeer binnenkort zwanger te 
worden

•  of u lijdt aan hoge bloeddruk of andere gelijktijdige aandoeningen

•  of u in het verleden last hebt gehad van een hartaanval of pijn op de 
borst, scheurtjes in bloedvaten, hersenbloeding, bloedingsstoornis  
of andere auto-immuunaandoeningen (naast MS)

Voordat u met uw infusiekuur begint, zal uw arts ook controles  
uitvoeren en behandeling en advies bieden, die kunnen helpen uw  
risico op infecties en infusie-gerelateerde reacties tijdens uw 
Lemtrada®-behandeling te verminderen. Deze omvatten:

•  Controle van vaccinatie

   –  Als u dit nog niet gedaan hebt, kan u worden aangeraden om uw 
lokale vaccinatieprogramma ten minste 6 weken voor aanvang van 
de behandeling te voltooien

   –  U kan ook worden aangeraden om bijkomende vaccinaties te  
krijgen voordat u met de behandeling begint

•  Screening op tuberculose

   –  Als u in een gebied woont waar tuberculose vaak voorkomt,  
zal uw arts een screening regelen

•  Aanbeveling voor voeding

   –  Om uw risico op infecties na de behandeling te verminderen, zal uw 
arts u aanbevelen om rauw of ongaar vlees, zachte kaassoorten en 
niet-gepasteuriseerde melkproducten twee weken voor, tijdens en 
ten minste 1 maand na uw infusie met Lemtrada® te vermijden. 

•  Voorbehandeling

   –  Om uw risico van reacties op de infusie te verminderen, zal uw arts  
u een behandeling met corticosteroïden geven vóór de eerste  
3 infusies van elk van uw behandelingskuren met Lemtrada®

   –  Andere behandelingen om deze reacties te beperken, kunnen ook 
vóór de infusies worden gegeven

•  Controle vitale functies

   –  Uw arts zal uw vitale functies, namelijk bloeddruk en hartslag, 
controleren voordat u met uw behandeling begint

•  Bloed- en urinetesten

   –  Worden uitgevoerd voordat u met uw behandeling met Lemtrada® begint

Overzicht van 
Lem

trada
®
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Moet ik testen ondergaan na de behandeling  
met Lemtrada®?
Behandeling met Lemtrada® kan het risico op auto-immuunaandoeningen 
verhogen (aandoeningen waarbij uw immuunsysteem uw lichaam per 
vergissing aanvalt). Dit zijn vertraagde bijwerkingen die vele jaren na uw 
behandeling kunnen optreden (beschreven in rubriek 3 van deze gids). 
Daarom moet u instemmen met de maandelijkse monitoring: uitvoering 
van bloed- en urinetesten gedurende ten minste 48 maanden na uw 
laatste infusie met Lemtrada®. Uw arts zal de resultaten van deze testen 
controleren om te zien of u (een) bijwerking(en) hebt ontwikkeld.

Het is heel belangrijk dat u deze controles blijft ondergaan gedurende ten 
minste 48 maanden na uw laatste behandelingskuur met Lemtrada®, zelfs 
als u zich goed voelt (dit betekent dat u geen symptomen van bijwerkingen 
hebt) en uw MS-symptomen onder controle zijn. Bijwerkingen kunnen ook 
jaren na uw laatste behandelingskuur met Lemtrada® optreden, wanneer 
uw maandelijkse controles niet meer nodig zijn. In sommige gevallen 
kunnen bijwerkingen levensbedreigend zijn, dus het is erg belangrijk dat 
u zich verder laat controleren en bedacht bent op symptomen. Door dit te 
doen, zullen eventuele problemen waarschijnlijk vroeg worden gedetecteerd 
en kan de behandeling meteen beginnen.

U en uw arts zullen samenwerken om te verzekeren dat deze testen worden 
uitgevoerd en om ze in uw dagelijkse leven in te plannen. Als u een vrouw 
bent, is het ook belangrijk om tijdens uw menstruatieperioden urinetesten 
te vermijden, omdat dit een vals resultaat kan opleveren.

Zie afbeelding 1 hieronder voor de duur van de behandeling en de vereiste 
opvolging.

Afbeelding 1 - Duur van de behandeling en  
van de vereiste opvolging

Start bloed- en urinetesten 
vóór de behandeling

BEHANDELING:  
2 KUREN

BIJKOMENDE BEHANDELINGS-
KUREN INDIEN NODIG*

Doorlopende monitoring tot vier jaar na de laatste behandelingskuur

12 maanden 
na kuur 1Kuur 

 
 
5 dagen 
behandeling

1 Ten vroegste 
12 maanden 
na kuur 2

Kuur

 
 
3 dagen 
behandeling

2 Ten vroegste 
12 maanden 
na kuur 3

Kuur

 
 
3 dagen 
behandeling

3 Kuur

 
 
3 dagen 
behandeling

4

* OPMERKING: Een onderzoek waarbij patiënten 6 jaar werden gevolgd toonde aan dat het 
merendeel na de eerste 2 behandelingskuren geen verdere behandeling nodig heeft

De volgende tabel toont u welke testen uitgevoerd worden, wanneer en voor hoelang.

Tabel 1 - Overzicht van controletests

Controletest Wanneer? Voor hoelang?

Observatie •   Onmiddellijk na elke infusie

•   Gedurende ten minste 2 uur. Als 
u tekenen en/of symptomen van 
ernstige bijwerkingen begint te 
vertonen, wordt u gecontroleerd 
totdat ze zijn verdwenen

Elektrocardiogram 
(ECG) •   Voor de start van de behandeling •   Voor de start van de 

behandeling

Controle van 
vitale parameters, 
bestaande uit meting 
van hartslag en 
bloeddruk (BD)

•   Baselinetesten vlak voor de infusie
•   Regelmatige controle van hartslag, 

BD en algemene klinische status, 
ten minste eenmaal per uur tijdens 
uw infusie

•   Eenmaal vóór elke infusie en 
ten minste eenmaal per uur 
tijdens de hele duur van de 
infusie

Aantal bloedplaatjes
•   Onmiddellijk na de infusie op dag 

3 en dag 5 van de eerste kuur en 
op dag 3 van alle volgende kuren

Bloed- en urinetesten
•   Voordat de behandeling begint en 

eenmaal per maand na afloop van 
elke behandelingskuur

•   Gedurende ten minste 
48 maanden na uw laatste 
infusie met Lemtrada®

Overzicht van 
Lem
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Zoals eerder in deze gids vermeld, kan u door de behandeling 
met Lemtrada® risico lopen op het krijgen van ernstige 
infecties, bijwerkingen die voornamelijk tijdens of kort na de 
infusie optreden (binnen 1-3 dagen) of het ontwikkelen van 
vertraagde bijwerkingen die maanden tot jaren na behandeling 
met alemtuzumab kunnen optreden. 

Mogelijke ernstige bijwerkingen van de infusie die meestal tijdens of 
kort na de infusie optreden, zijn:

•  hartaanval

•  beroerte

•  scheurtjes in bloedvaten die de hersenen van bloed voorzien

•  bloeding in de longen

•  trombocytopenie

Vertraagde bijwerkingen die maanden tot jaren na de infusie kunnen 
optreden:

•  schildklieraandoeningen 

•  immuun trombocytopenische purpura (ITP)

•  nierproblemen, waaronder nefropathieën zoals antiglomerulaire 
basaalmembraanziekte (anti-GBM-ziekte)

•  auto-immune hepatitis

•  hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH)

•  verworven hemofilie A

•  Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

Vroege identificatie van deze aandoeningen is van vitaal belang, omdat 
vertragingen in de diagnose en behandeling het risico op complicaties 
verhogen. Daarom is het zo belangrijk om eventuele tekenen of 
symptomen van deze aandoeningen te herkennen en onmiddellijk te 
melden aan uw arts of om naar het ziekenhuis te gaan.

In de volgende rubrieken verneemt u meer over elk van deze 
bijwerkingen, inclusief de tekenen en symptomen die u erbij kan 
ervaren en wat u moet doen als ze optreden. 

Ernstige infecties
Door de behandeling met Lemtrada® kan u het risico lopen om een ernstige 
infectie te krijgen. Als u symptomen ontwikkelt van een ernstige infectie zoals 
aanhoudende koorts, koude rillingen, vermoeidheid, of als u zich niet goed 
voelt, moet u mogelijk naar het ziekenhuis gaan voor behandeling.

U dient ook symptomen zoals kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling, 
pijn of een beklemd gevoel op de borst en het ophoesten van bloed aan uw arts 
te melden, omdat ze kunnen worden veroorzaakt door pneumonitis.

Wanneer u naar het ziekenhuis komt met symptomen van infectie, is het belangrijk 
dat u de artsen vertelt dat u een behandeling met Lemtrada® hebt gekregen.

Zorg ervoor dat u uw arts op de hoogte brengt als u kampt met een ernstige 
infectie voordat u begint aan uw behandeling met Lemtrada®. Uw arts moet 
de behandeling uitstellen tot de infectie verdwenen is.

Zeldzame herseninfectie (PML)
Er zijn gevallen geweest van een zeldzame herseninfectie, PML (progressieve 
multifocale leuko-encefalopathie) geheten, bij patiënten die Lemtrada® kregen. 
PML is gemeld bij patiënten met andere risicofactoren, met name voorafgaande 
behandeling met MS-geneesmiddelen die in verband werden gebracht met het 
ontwikkelen van PML. 

De symptomen van PML kunnen vergelijkbaar zijn met een opstoot van MS. U 
moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u symptomen ontwikkelt 
zoals progressieve zwakte of stunteligheid van ledematen, verstoord zicht, 
spraakproblemen of veranderingen in denkvermogen, geheugen en oriëntatie 
die leiden tot verwarring en persoonlijkheidsveranderingen. Het is belangrijk om 
uw familieleden of verzorgers te informeren over uw behandeling, omdat zij 
symptomen kunnen opmerken waarvan u zich niet bewust bent.  

Ernstige bijwerkingen die kort na de infusie  
met Lemtrada® optreden
Wanneer u Lemtrada® voorgeschreven krijgt, kunt u risico lopen op het 
ontwikkelen van ernstige bijwerkingen die tijdens of kort na de infusie optreden. 
In de meeste gevallen starten deze reacties binnen 1-3 dagen na de infusie met 
Lemtrada®, maar sommige kunnen weken later optreden. Informeer uw arts 
onmiddellijk als u eender welk van de volgende symptomen krijgt: moeite met 
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ademhalen, pijn op de borst, afhangen van het gezicht, plotselinge zware 
hoofdpijn, zwakte aan één kant van het lichaam, moeite met praten, pijn in de 
hals/nek of ophoesten van bloed. 

Vertraagde auto-immuunbijwerkingen
Behandeling met Lemtrada® kan het risico op auto-immuunaandoeningen 
verhogen. Dit zijn aandoeningen waarbij uw immuunsysteem uw lichaam per 
vergissing aanvalt, en ze kunnen vele jaren na de behandeling optreden. 
Daarom zijn regelmatige bloed- en urinetesten nodig tot 48 maanden na uw 
laatste infusie. Testen is nodig, zelfs als u zich goed voelt en uw MS-
symptomen onder controle zijn. Bovendien kunnen deze aandoeningen nog 
na 48 maanden optreden, dus moet u waakzaam blijven voor tekenen en 
symptomen, zelfs nadat u geen maandelijkse bloed- en urinetesten meer 
nodig heeft.

1. Schildklieraandoeningen

De schildklier is een klier in het onderste deel van de hals die 
hormonen produceert die een rol spelen bij verschillende 
processen in uw hele lichaam. Bij sommige mensen valt het 
immuunsysteem per vergissing de cellen van de schildklier aan 
(auto-immune schildklieraandoening). Dit heeft invloed op het 
kunnen aanmaken en controleren van de juiste hoeveelheid 
hormonen die belangrijk zijn voor de stofwisseling. 

Lemtrada® kan schildklieraandoeningen veroorzaken, 
waaronder:  
•  Overactieve schildklier (ook wel hyperthyreoïdie genoemd):  

wanneer de schildklier te veel hormoon aanmaakt

•  Onderactieve schildklier (ook wel hypothyreoïdie genoemd): 
wanneer de schildklier niet genoeg hormoon aanmaakt

Uw schildklierwerking zal gecontroleerd worden voordat uw 
behandeling met Lemtrada® begint en om de 3 maanden na uw eerste 
kuur gedurende minstens 48 maanden na uw laatste infusie. Via deze 
bloedtest kan uw arts schildklierstoornissen vroeg ontdekken.

Wat zijn de tekenen en symptomen van een overactieve 
schildklier?
De symptomen omvatten mogelijk:

•  overmatig zweten
•  onverklaard gewichtsverlies
•  zwelling van de ogen
•  nervositeit
•  snelle hartslag

Wat zijn de tekenen en symptomen van een onderactieve 
schildklier?
De symptomen omvatten mogelijk:

•  onverklaarde gewichtstoename
•  het koud hebben
•  vermoeidheid die steeds erger wordt
•  constipatie waar u vroeger geen last van had

Wat moet ik doen als ik een schildklierstoornis ontwikkel?  
Informeer uw arts als u eender welk van deze symptomen ervaart.

Afhankelijk van het type schildklieraandoening dat u ervaart, zal uw arts 
beslissen welke behandeling het beste voor u is. Het is heel belangrijk dat u de 
aanbevelingen van uw arts volgt om er zeker van te zijn dat u het meeste baat 
heeft bij uw behandeling.

Als u na ontvangst van Lemtrada® een schildklieraandoening ontwikkelt, is het 
heel belangrijk dat u hiervoor goed behandeld wordt, vooral als u een vrouw 
bent en zwanger wordt. Een onbehandelde schildklieraandoening kan schade 
toebrengen aan uw baby vóór de geboorte of erna. In geval van zwangerschap 
moeten schildklierfunctietesten altijd plaatsvinden.
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2. Immuuntrombocytopenische purpura (ITP)
ITP is een aandoening die leidt tot een laag aantal bloedplaatjes in het bloed. 
Ernstige ITP treedt op bij ongeveer 1% van de patiënten die Lemtrada® 
gebruiken. Bloedplaatjes zijn noodzakelijk voor een normale bloedstolling. 
Daardoor kan ITP ernstige bloedingen veroorzaken. Het is behandelbaar als 
het onmiddellijk ontdekt wordt, maar als het onbehandeld blijft, kan dit 
leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en kan het fataal zijn.



Afbeelding 2 – Voorbeelden van blauwe plekken 
en uitslag veroorzaakt door ITP

Opmerking: Deze foto’s dienen enkel als richtlijn om voorbeelden van blauwe plekken of 
petechiën te tonen. De patiënt kan een minder ernstig type blauwe plek of petechiën 
hebben dan op deze foto’s en toch ITP hebben.

Via een bloedtest kan uw arts controleren of er veranderingen zijn in uw aantal 
bloedplaatjes en ITP vroeg ontdekken als het zich voordoet. Daarom zal uw 
arts een bloedtest uitvoeren voordat u met uw Lemtrada®-behandeling begint 
en daarna elke maand. Deze testen gaan tot ten minste 48 maanden na uw 
laatste behandelingskuur door.

Het is belangrijk op te merken dat ITP snel kan beginnen en zich kan voordoen 
tussen de bloedtesten in. Het is daarom van wezenlijk belang dat u bedacht 
blijft op tekenen en symptomen. 

Wat zijn de tekenen en symptomen van ITP?
•  kleine verspreide vlekken op uw huid die rood, roze of paars zijn
•  snel blauwe plekken krijgen
•  bloeding uit een snijwonde die moeilijker te stelpen is dan normaal 
•  zwaardere, langere of meer frequente menstruatieperiodes hebben 

dan normaal
•  bloeding tussen uw menstruatieperiodes in 
•  tandvlees- of een neusbloeding die nieuw is of pas na langere tijd dan 

gewoonlijk te stelpen is
•  ophoesten van bloed

Bekijk afbeelding 2, waar u voorbeelden ziet van blauwe plekken en 
uitslag ten gevolge van ITP.

Wat moet ik doen als ik ITP ontwikkel? 
Het is het beste om ITP zo vroeg mogelijk te identificeren en te 
behandelen. Daarom is het zo belangrijk dat u uw maandelijkse 
bloedtest blijft ondergaan, waardoor een probleem kan ontdekt worden 
voordat u symptomen opmerkt. Het is ook belangrijk dat u, uw 
familieleden en/of verzorgers bedacht zijn op de tekenen en symptomen 
die in deze gids beschreven staan. Het uitstellen van de behandeling van 
ITP verhoogt de kans op ernstigere problemen.  

Als ITP vroeg ontdekt wordt, is het meestal behandelbaar. Als u ITP ontwikkelt, 
zullen u en uw arts beslissen welke behandeling het beste voor u is.

Voorbeeld van een been waarop 
gemakkelijk of veel blauwe 
plekken optreden. 

Waar op het lichaam? 
Blauwe plekken kunnen 
overal op uw lichaam 
optreden, niet alleen op  
uw benen.

Voorbeeld van benen met verspreide 
vlekken onder de huid die rood, roze 
of paars zijn. Ze kunnen eruit zien 
als naaldenprikken (petechiën) of ze 
kunnen iets groter zijn (purpura).

Waar op het lichaam? Deze 
plekken kunnen overal op uw 
lichaam optreden, niet alleen op 
uw benen.

Voorbeeld van vlekken door 
een bloeding onder de tong.

Waar op het lichaam?  
Dit kan zich overal in uw 
mond voordoen – op of onder 
uw tong, op uw gehemelte, 
op de binnenzijde van uw 
wangen of op uw tandvlees.
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Als u eender welk van de hierboven beschreven tekenen of 
symptomen opmerkt, neem dan meteen contact op met uw arts 
om de symptomen te melden. Als u uw arts niet kunt bereiken, 
zoek dan onmiddellijk medische hulp en laat uw Lemtrada® 
Patiëntenwaarschuwingskaart zien.



3.  Nierproblemen, waaronder nefropathieën zoals 
anti-GBM-ziekte

Lemtrada® kan soms nierproblemen veroorzaken, waaronder een 
aandoening die bekend staat als anti-glomerulaire basaalmembraanziekte 
of anti-GBM-ziekte. Anti-GBM-ziekte is een auto-immuunaandoening die 
kan leiden tot ernstige schade aan de nieren. Als anti-GBM-ziekte niet 
behandeld wordt, kan dit nierfalen veroorzaken waarvoor nood is aan 
chronische dialyse of transplantatie, en kan dit uiteindelijk tot de dood leiden.

Via bloed- en urinetesten kan uw arts controleren of er tekenen van 
nierziekte zijn en eventuele problemen vroegtijdig ontdekken. Uw arts zal 
bloed- en urinetesten uitvoeren voordat u begint met Lemtrada®, en dan 
maandelijks. Deze testen zullen tot ten minste 48 maanden na uw laatste 
behandeling doorgaan. Als u een vrouw bent, is het belangrijk het 
urineonderzoek buiten uw menstruatieperiode te plannen omdat dit 
anders een vals resultaat kan opleveren. 

U moet zich bewust zijn van de tekenen en symptomen van anti-GBM-
ziekte en ze aan uw arts melden als u eender welke ervan opmerkt.

Wat zijn de tekenen en symptomen van nierproblemen, zoals 
anti-GBM-ziekte?
•  bloed in de urine: uw urine kan rood of theekleurig zijn
•  zwelling in uw benen of voeten

In sommige gevallen kan anti-GBM-ziekte ook schade aan uw longen 
veroorzaken, wat kan leiden tot het ophoesten van bloed. 

Wat moet ik doen als ik nierproblemen ontwikkel?
Nierproblemen zijn doorgaans behandelbaar. Het is echter het beste om 
zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen. Het is belangrijk dat u 
vertrouwd bent met de tekenen en symptomen van nierproblemen en 
anti-GBM-ziekte, en dat u uw regelmatige bloed- en urinetesten laat 
uitvoeren. Nierproblemen hebben bijna altijd behandeling nodig. 

Als u eender welk van de hierboven beschreven tekenen of 
symptomen opmerkt, neem dan meteen contact op met uw arts 
om ze te melden. Als u uw arts niet kunt bereiken, zorg er dan 
voor dat u onmiddellijk medische hulp zoekt.
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4. Auto-immune hepatitis
Sommige mensen hebben een leverontsteking ontwikkeld, ook wel auto-immune 
hepatitis genoemd, na het ontvangen van Lemtrada®. Als u last krijgt van 
onverklaarbare misselijkheid, braken, buikpijn en/of zwelling van de buik, 
vermoeidheid, verlies van eetlust, gele huid en ogen en/of donkere urine, of sneller 
dan normaal een bloeding of blauwe plekken krijgt, meld dit dan aan uw arts.

5. Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH)
HLH is een levensbedreigende aandoening die optreedt wanneer specifieke 
immuuncellen overactief worden en te veel ontsteking veroorzaken. Normaal 
gesproken zouden deze cellen geïnfecteerde, beschadigde cellen van het 
lichaam moeten vernietigen. Maar bij HLH beginnen ze uw eigen weefsel en 
organen te beschadigen, waaronder de lever en het beenmerg, waarin bloed 
wordt aangemaakt. HLH kan moeilijk te diagnosticeren zijn, omdat de 
aanvankelijke symptomen precies dezelfde kunnen zijn als andere problemen, 
zoals algemene infecties. Als u last krijgt van onverklaarbare hoge koorts, 
zware hoofdpijn, een stijve nek, lymfekliervergroting, een gele huid of 
huiduitslag, moet u onmiddellijk uw arts bellen om de symptomen te melden.

6. Verworven hemofilie A
Bij behandeling met Lemtrada® is het mogelijk dat u een aandoening ontwikkelt 
die verworven hemofilie A wordt genoemd. Dit is een bloedingsstoornis ten 
gevolge van antilichamen die werken tegen een eiwit dat nodig is voor de normale 
stolling van het bloed. Dit kan leiden tot complicaties in verband met abnormale, 
ongecontroleerde bloeding in spieren, huid en zacht weefsel en tijdens een 
operatie of na een trauma. Deze aandoening moet onmiddellijk worden 
gediagnosticeerd en behandeld. Als u last krijgt van spontane blauwe plekken, 
neusbloedingen, pijnlijke of gezwollen gewrichten, andere soorten bloeding, of 
van bloeding uit een snijwonde die pas na langere tijd dan gewoonlijk te stelpen 
is, moet u onmiddellijk uw arts bellen om de symptomen te melden.

7. Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
TTP is een ziekte waarbij bloedstolsels ontstaan in bloedvaten; dit kan optreden bij 
LEMTRADA. TTP kan over het hele lichaam optreden en moet onmiddellijk in een 
ziekenhuis worden behandeld, omdat het fataal kan zijn. Zoek onmiddellijk medische 
hulp als u een van deze symptomen heeft: Paarsachtige vlekken op de huid of in de 
mond, gele huid en ogen en/of donkere urine, vermoeidheid of zwakte, zeer bleke huid, 
koorts, snelle hartslag of kortademigheid, hoofdpijn, spraakveranderingen, verwardheid, 
coma, beroerte, epileptische aanval, buikpijn, misselijkheid, braken of diarree, 
veranderingen in gezichtsvermogen, aanhoudende symptomen van lage bloedsuiker.



BELANGRIJK!
Aangezien al deze vertraagde auto-
immuunaandoeningen lang nadat u een 
kuur met Lemtrada® hebt gekregen 
kunnen optreden, is het heel belangrijk 
dat u uw maandelijkse testen blijft 
ondergaan (zelfs als u zich goed voelt).
U moet ook bedacht blijven op tekenen en symptomen 
gedurende ten minste 48 maanden na uw laatste 
behandelingskuur met Lemtrada®:

•  Een vroege opsporing en diagnose kunnen u de beste kans 
geven op herstel

•  Draag uw Patiëntenwaarschuwingskaart steeds bij u en toon 
hem aan alle zorgverleners die u behandelen (inclusief voor 
aandoeningen die niets te maken hebben met uw MS) en in 
een medisch spoedgeval
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Melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.  
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.  
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – 
Afdeling Vigilantie – Postbus 97 – B-1000 Brussel Madou –  
Website: www.fagg.be – E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verkrijgen 
over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Medicatiefouten en bijwerkingen kunnen ook gemeld worden aan de 
afdeling Geneesmiddelenbewaking van Sanofi Belgium:

Tel. + 32 2 710 54 00 (24/24 uur) of pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
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Vaccinaties
Voor elke kuur van uw behandeling met Lemtrada®, zal uw arts 
controleren of u al uw vaccinaties gekregen heeft. Als u een vaccinatie 
nodig heeft, moet u tot 6 weken na de vaccinatie wachten om uw 
behandeling met Lemtrada® te kunnen starten. Vertel uw arts als u in 
de afgelopen 6 weken een vaccinatie heeft gehad.

Vruchtbaarheid
Tijdens uw behandelingskuur kan u gedurende vier maanden Lemtrada® 
in uw lichaam hebben. Het is niet bekend of Lemtrada® een effect heeft op 
de vruchtbaarheid tijdens deze periode. Praat met uw arts als u zwanger 
bent of erover denkt om zwanger te worden. 

Zwangerschap en anticonceptie
Het is niet bekend of Lemtrada® schade kan toebrengen aan een 
ongeboren kind. U moet doeltreffende anticonceptie gebruiken tijdens 
de behandeling met Lemtrada® en nog 4 maanden na elke 
behandelingskuur om er zeker van te zijn dat er geen Lemtrada® in uw 
lichaam aanwezig is voordat u zwanger wordt. Zorg ervoor dat u uw 
arts op de hoogte brengt als u van plan bent om zwanger te worden.

Als u al zwanger bent of van plan bent om binnenkort zwanger te 
worden, moet u uw arts om advies vragen voordat u met Lemtrada® 
begint.

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u zwanger wordt tijdens 
uw behandelingskuur of binnen 4 maanden na toediening van een 
infusie met Lemtrada®. Als u zwanger wordt na behandeling met 
Lemtrada® en tijdens de zwangerschap een schildklieraandoening 
krijgt, is extra oplettendheid vereist, want schildklieraandoeningen 
kunnen schadelijk zijn voor een ongeboren baby. 

 

Borstvoeding geven
Het is onbekend of Lemtrada® op een baby kan worden overgedragen 
door het geven van borstvoeding, maar de mogelijkheid bestaat dat dit 
zo is. Het is daarom aanbevolen dat u geen borstvoeding geeft tijdens 
een behandelingskuur en nog 4 maanden na elke behandelingskuur met 
Lemtrada®. Er kunnen echter voordelen zijn van moedermelk (die kan 
helpen om een baby tegen infecties te beschermen), dus u moet met uw 
arts praten als u van plan bent borstvoeding te geven. Hij of zij zal u 
adviseren over wat geschikt is voor u en uw baby.

Welke andere informatie moet ik mijn dokter geven?
Zorg dat u uw arts of zorgteam op de hoogte brengt van eventuele 
nieuwe gezondheidsproblemen die u hebt ontwikkeld en eventuele 
nieuwe geneesmiddelen die u sinds uw laatste afspraak hebt 
genomen. Het kan hierbij gaan om met en zonder op voorschrift 
verkrijgbare geneesmiddelen, vitaminen en kruidensupplementen.  
Het is belangrijk dat uw arts dit weet om uw behandeling te  
kunnen beheren. 
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Antiglomerulaire basaalmembraanziekte (anti-GBM-ziekte):
een ziekte die veroorzaakt wordt doordat het immuunsysteem zich tegen  
de nieren, en in sommige gevallen de longen, keert. De nieren raken 
beschadigd en werken niet goed of falen volledig. Als gevolg hiervan kunt u 
nood hebben aan dialyse en/of een niertransplantatie. Als dit onmiddellijk 
gedetecteerd wordt, is het behandelbaar, maar als het onbehandeld blijft, 
kan het tot de dood leiden.

Auto-immuunaandoeningen/-stoornissen: 
het immuunsysteem beschermt het lichaam gewoonlijk tegen bacteriën, 
virussen en andere schadelijke stoffen. Wanneer het immuunsysteem zich 
tegen de eigen cellen en organen van een persoon keert, wordt dit een 
auto-immuunziekte of -aandoening genoemd. Bij MS ziet het 
immuunsysteem de hersenen of het ruggenmerg ten onrechte voor 
lichaamsvreemd aan en beschadigt ze. Andere auto-immuunaandoeningen 
kunnen andere organen of bloedcellen beschadigen.

Auto-immune hepatitis: 
een bepaald type leverontsteking dat optreedt wanneer het immuunsysteem 
van het lichaam, dat normaal gesproken pathogenen (bv. virussen en bacteriën) 
aanvalt, zich richt op de lever. Deze aanval op uw lever kan leiden tot ontsteking 
en ernstige schade aan levercellen veroorzaken. Als u een of meer van de 
volgende symptomen ontwikkelt, meld dit dan aan uw arts: misselijkheid, 
braken, buikpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, gele huid of ogen, donkere 
urine, of sneller dan normaal een bloeding of blauwe plekken krijgen.

Auto-immune schildklieraandoening: 
een stoornis die optreedt wanneer het immuunsysteem per vergissing de 
schildklier aanvalt. Auto-immune schildklieraandoeningen zijn 
behandelbaar. Ze kunnen zich in verschillende typen voordoen: 

•  hyperthyreoïdie: wanneer de schildklier te veel hormoon aanmaakt
•  hypothyreoïdie: wanneer de schildklier niet genoeg hormoon aanmaakt

Dialyse: 
een proces voor het verwijderen van overtollig water en afvalproducten uit 
het bloed wanneer de nieren niet naar behoren functioneren.

Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH): 
een levensbedreigende aandoening die optreedt wanneer bepaalde soorten 
immuuncellen niet goed werken. Deze cellen worden overactief, wat te veel 
ontsteking veroorzaakt. Bij HLH begint het immuunsysteem uw eigen 
weefsel en organen te beschadigen, waaronder de lever en het beenmerg 
waarin bloed wordt aangemaakt. HLH kan moeilijk te diagnosticeren zijn, 

omdat de aanvankelijke symptomen precies dezelfde kunnen zijn als andere 
problemen, zoals algemene infecties. Mogelijke tekenen en symptomen van 
HLH zijn: aanhoudende koorts, huiduitslag, gezwollen klieren.

Immuunsysteem: 
het verdedigingssysteem van uw lichaam tegen infectie, vreemde stoffen en 
abnormale cellen. 

Infusie: 
een methode voor het toedienen van een behandeling waarbij een oplossing 
(een vloeistof die een geneesmiddel bevat) langzaam via een naald in een 
ader wordt afgegeven.

ITP (immuun trombocytopenische purpura): 
een aandoening die resulteert in een laag aantal bloedplaatjes in het bloed. 
Bloedplaatjes zijn noodzakelijk voor de normale bloedstolling; daarom kan 
ITP ernstige bloedingen veroorzaken. ITP is behandelbaar als het 
onmiddellijk ontdekt wordt, maar als het onbehandeld blijft, kan dit leiden 
tot ernstige gezondheidsproblemen en kan het fataal zijn.

Schildklier: 
een klier in het onderste deel van uw hals. Deze klier produceert hormonen 
die belangrijk zijn voor het reguleren van de stofwisseling.

Trombocyten of bloedplaatjes: 
bloedplaatjes verplaatsen zich in de bloedbaan en zijn noodzakelijk voor de 
normale bloedstolling. Ze helpen bij het stoppen van bloedingen door 
samen te plakken en zo een klonter te vormen, waardoor kleine snijwonden 
of openingen in de huid weer kunnen dichtgaan.

PML: 
Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (herseninfectie).

Verworven hemofilie A: 
een bloedingsstoornis die optreedt bij mensen met een persoonlijke en 
familiale voorgeschiedenis die negatief is voor bloedingen. Bij verworven 
hemofilie A produceert het lichaam antilichamen die stollingsfactoren 
aanvallen; dit zijn gespecialiseerde eiwitten die nodig zijn om het bloed 
normaal te laten stollen. Hieraan lijdende personen ontwikkelen 
complicaties in verband met abnormale, ongecontroleerde bloeding in 
spieren, huid en zacht weefsel en tijdens een operatie of na een trauma. 

(Trombotische trombocytopenische purpura) TTP: 
bloedstollingsprobleem waarbij bloedstolsels in bloedvaten ontstaan en 
overal in het lichaam kunnen optreden
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Om het gemakkelijker te maken contact op te nemen met uw 
zorgteam, kunt u hun contactgegevens in de onderstaande 
tabel noteren.

Naam van arts of MS-verpleegkundige:   ..........................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:   .......................................................................................................................................
E-mailadres:   ....................................................................................................................................................

Naam van arts of MS-verpleegkundige:   ..........................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:   .......................................................................................................................................
E-mailadres:   ....................................................................................................................................................

Naam van arts of MS-verpleegkundige:   ..........................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:   .......................................................................................................................................
E-mailadres:   ....................................................................................................................................................

Naam van arts of MS-verpleegkundige:   ..........................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:   .......................................................................................................................................
E-mailadres:   ....................................................................................................................................................

Naam van arts of MS-verpleegkundige:   ..........................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:   .......................................................................................................................................
E-mailadres:   ....................................................................................................................................................

Naam van arts of MS-verpleegkundige:   ..........................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:   .......................................................................................................................................
E-mailadres:   ....................................................................................................................................................
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