
De gezondheidsautoriteiten van de EU hebben een aantal voorwaarden 

gekoppeld aan het in de handel brengen van het geneesmiddel REMICADE. 

Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie 

deel uitmaakt, is een maatregel voor een veilig en doeltreffend gebruik van het 

geneesmiddel REMICADE. (RMA gewijzigde versie 02/2016) 
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REMICADE moet worden gestart onder toezicht van gekwalificeerde artsen die 

ervaring hebben in de diagnose en behandeling van reumatoïde polyartritis, 

inflammatoire darmziektes, spondylitis ankylosans, artritis psoriatica of psoriasis. 

 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Lees voor de volledige informatie de SPK 
(in de bijlage), voordat u REMICADE® voorschrijft of gebruikt. De volledige en 
geactualiseerde tekst van deze SPK is beschikbaar op de website www.fagg.be, 
rubriek 'bijsluiters'.  

 

 

http://www.afmps.be/


Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities)  

 

De informatie maakt deel uit van het risicobeheerprogramma in België, dat 

informatie ter beschikking stelt van patiënten en gezondheidsmedewerkers. 

Het doel van dit verplichte risicobeheerprogramma is een veilig en 

doeltreffend gebruik van REMICADE. Het moet de volgende belangrijke 

onderdelen bevatten: 

 

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen zal een educatief 

programma voor REMICADE uitvoeren om te verzekeren dat artsen van wie 

verwacht wordt dat zij REMICADE voorschrijven/gebruiken zich bewust zijn 

van: 

 

1. Het risico op opportunistische infecties en tuberculose (tbc) bij patiënten die 

met REMICADE worden behandeld. 

2. De noodzaak om het risico op tbc bij deze patiënten te evalueren alvorens ze 

te behandelen met REMICADE. 

3. Het risico op acute overgevoeligheidsreacties (waaronder anafylactische 

shock) en vertraagde overgevoeligheidsreacties. 

4. Het risico op lymfoom, melanoom, Merkelcelcarcinoom en andere 

kwaadaardige tumoren. 

5. Het risico op gedissemineerde BCG-infectie na BCG-vaccinatie van 

zuigelingen tot 6 maanden die in utero zijn blootgesteld aan infliximab. 

6. De patiëntenwaarschuwingskaart, die moet worden gegeven aan patiënten 

die Remicade gebruiken. 

 

Voorschrijvers van Remicade voor de ziekte van Crohn bij pediatrische patiënten en 

colitis ulcerosa bij pediatrische patiënten zullen bovendien gewezen worden op: 

 

 Het feit dat kinderen mogelijk een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen 

van infecties en dat hun immunisaties bijgewerkt dienen te zijn. 

 

Het vereiste RMA-materiaal betreft REMICADE voor alle therapeutische 

indicaties (bij volwassenen en kinderen). 



 

Therapeutische indicaties  

Reumatoïde artritis 

Remicade, in combinatie met methotrexaat, is geïndiceerd voor de vermindering 

van klachten en symptomen evenals de verbetering van het fysiek functioneren bij: 

• volwassen patiënten met actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief methotrexaat, onvoldoende 

was. 

• volwassen patiënten met ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of andere DMARDs. 

In deze patiëntenpopulaties werd een afname van de snelheid van de progressie 

van de gewrichtsbeschadiging, gemeten met röntgenfoto's, aangetoond (zie rubriek 

5.1). 

 

Ziekte van Crohn bij volwassenen 

Remicade is geïndiceerd voor: 

• de behandeling van matige tot ernstige, actieve ziekte van Crohn bij volwassen 

patiënten die nog niet reageerden ondanks volledige en adequate behandeling 

met een corticosteroïd en/of een immunosuppressivum; of bij patiënten die 

dergelijke therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke therapieën gecontra-

indiceerd zijn. 

• de behandeling van actieve ziekte van Crohn met fistelvorming bij volwassen 

patiënten die nog niet reageerden ondanks volledige en adequate behandeling 

met een conventionele therapie (zoals antibiotica, drainage en 

immunosuppressieve therapie). 

 

Ziekte van Crohn bij pediatrische patiënten 

Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die nog niet reageerden op 

conventionele therapieën waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of bij pediatrische patiënten die 

een dergelijke behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke therapieën gecontra-



indiceerd zijn. Remicade is alleen onderzocht in combinatie met conventionele 

immunosuppressieve therapie. 

 

Colitis ulcerosa (UC)  

Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende reageerden op een 

conventionele therapie met inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine (6-

MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke therapieën niet verdragen of bij wie een 

medische contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

 

Colitis ulcerosa bij pediatrische patiënten 

Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet voldoende reageerden op 

conventionele therapie met inbegrip van corticosteroïden en 6-MP of AZA, of die 

dergelijke therapieën niet verdragen of bij wie een medische contra-indicatie bestaat 

voor dergelijke therapieën. 

 

Spondylitis ankylosans 

Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige, actieve spondylitis 

ankylosans bij volwassen patiënten die onvoldoende reageerden op een 

conventionele therapie. 

 

Artritis psoriatica 

Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de respons op voorafgaande therapie 

met DMARDs onvoldoende was. 

Remicade moet worden toegediend 

 in combinatie met methotrexaat 

 of alleen bij patiënten die intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is 

Remicade bleek het fysiek functioneren bij patiënten met artritis psoriatica te 

verbeteren, en de snelheid van progressie van perifere gewrichtsbeschadiging te 

verminderen, gemeten met röntgenfoto’s bij patiënten met polyarticulaire 

symmetrische subtypen van de ziekte (zie rubriek 5.1). 

 



Psoriasis 

Remicade is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden op een andere systemische 

therapie met inbegrip van ciclosporine, methotrexaat of PUVA (zie rubriek 5.1), of bij 

wie een dergelijke therapie gecontra-indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

 

 
Essentiële informatie over de veiligheid van 
REMICADE 
 

Artsen die REMICADE willen voorschrijven aan een patiënt, moeten in het bijzonder 

6 essentiële veiligheidsberichten in acht nemen. 

 

1.  Het risico op opportunistische infecties en tuberculose (tbc) 
bij patiënten die met Remicade worden behandeld : 

- Patiënten dienen vóór, tijdens en na de behandeling met 
REMICADE nauwlettend gecontroleerd te worden op 
infecties, waaronder tuberculose. Die controle moet tot 6 
maanden na de behandeling worden voortgezet. 

- Patiënten die een nieuwe infectie ontwikkelen terwijl ze 
een behandeling met REMICADE ondergaan, dienen 
nauwgezet te worden gevolgd en dienen een volledige 
diagnostische evaluatie te ondergaan. 

- Wanneer de patiënt een ernstige infectie of sepsis 
ontwikkelt, mag de behandeling met REMICADE niet 
worden voortgezet. Er moet een geschikte antimicrobiële 
of antischimmelbehandeling worden gestart. 

- De toediening van REMICADE dient te worden gestopt 
als een patiënt een nieuwe ernstige infectie of sepsis 
ontwikkelt en er moet een geschikte antimicrobiële of 
antischimmelbehandeling worden gestart. 

 

 

 In klinische onderzoeken zijn er bij pediatrische patiënten vaker infecties 

gemeld dan bij volwassen patiënten.  

 Patiënten die TNF-remmers gebruiken zijn gevoeliger voor ernstige infecties. 

Tuberculose, bacteriële infecties, zoals sepsis en pneumonie, invasieve 



schimmel-, virale en andere opportunistische infecties werden waargenomen bij 

patiënten die met infliximab werden behandeld. Sommige van deze infecties 

waren fataal; de meest frequent gemelde infecties met een mortaliteit van >5% 

zijn pneumocystose, candidiasis, listeriosis en aspergillose. 

 Een invasieve schimmelinfectie zoals aspergillose, candidiasis, pneumocystose, 

histoplasmose, coccidioidomycose of blastomycose moet worden vermoed als 

zij een ernstige systemische ziekte ontwikkelen. Voor patiënten die hebben 

gewoond of gereisd in/naar gebieden waar invasieve schimmelinfecties 

voorkomen, moeten de voor- en nadelen van behandeling met REMICADE 

zorgvuldig worden afgewogen. Gelieve de patiënt door te verwijzen naar een 

arts die gespecialiseerd is in het diagnosticeren en behandelen van invasieve 

schimmelinfecties. 

 Voorzichtigheid is geboden wanneer het gebruik van REMICADE wordt 

overwogen bij patiënten met een chronische infectie of een voorgeschiedenis 

van recidiverende infecties, of in geval van een gelijktijdige immunosuppressieve 

therapie. Patiënten moeten worden gewaarschuwd voor het infectierisico en 

moeten blootstelling aan potentiële risicofactoren voor infectie vermijden. 

 Onderdrukking van TNF kan symptomen van infectie, zoals koorts, verhullen. 

Vroege herkenning van atypische klinische verschijnselen van ernstige infecties 

en van typische klinische verschijnselen van zeldzame en ongebruikelijke 

infecties is cruciaal om vertragingen bij de diagnose en behandeling te 

minimaliseren. 

 Reactivering van hepatitis B kwam voor bij patiënten die een TNF-remmer, 

inclusief infliximab, kregen en chronische drager zijn van dit virus. Sommige 

gevallen hadden een fatale afloop. Patiënten moeten vóór aanvang van de 

behandeling met REMICADE op een HBV-infectie worden getest. Voor patiënten 

die positief testen voor een HBV-infectie wordt aangeraden te overleggen met 

een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van hepatitis B. HBV-dragers 

voor wie een behandeling met REMICADE vereist is, moeten tijdens de 

behandeling met REMICADE en gedurende enkele maanden na het stopzetten 

ervan nauwgezet worden opgevolgd op klachten en symptomen van een actieve 

HBV-infectie. Er zijn geen relevante gegevens beschikbaar om patiënten die 

HBV-drager zijn in geval van een behandeling met een TNF-remmer ook met 

een antivirale therapie te behandelen om HBV-reactivering te voorkomen. Bij 

patiënten bij wie een HBV-reactivering optreedt, moet de behandeling met 



REMICADE worden stopgezet en moet een effectieve antivirale behandeling met 

een geschikte ondersteunende behandeling worden gestart. 

 

 

 

 

2. De noodzaak om het risico op tbc bij patiënten te evaluaren 
alvorens te behandelen  met REMICADE: 
Voordat een behandeling met REMICADE wordt gestart, dienen 
alle patiënten op zowel actieve als inactieve ('latente') 
tuberculose te worden onderzocht. 

- Als er actieve tuberculose wordt vastgesteld, mag 
er geen behandeling met REMICADE worden 
ingesteld. 

- Als er latente tuberculose wordt vastgesteld, moet er in 
overeenstemming met de nationale aanbevelingen een 
antituberculosebehandeling voor latente tuberculose 
worden ingesteld voordat een behandeling met 
REMICADE kan worden begonnen. 

 
Alle patiënten dienen te worden geïnformeerd dat ze medisch 
advies moeten inwinnen als er tijdens of na de behandeling met 
REMICADE klachten of symptomen optreden die mogelijk op 
tuberculose wijzen (bv. aanhoudende hoest, 
vermageren/gewichtsverlies, lichte koorts). 

 

 Opsporing: hiervoor dient een gedetailleerd medisch dossier te worden 

opgesteld met daarin de persoonlijke voorgeschiedenis met tuberculose, 

mogelijk vroeger contact met tuberculose, en vroegere en/of huidige 

immunosuppressieve therapieën. Bij alle patiënten moeten adequate 

screeningtests worden uitgevoerd: tuberculinehuidtest en röntgenfoto's van 

de thorax (lokale aanbevelingen kunnen van toepassing zijn). Het wordt 

aanbevolen om de datums van deze onderzoeken op de patiëntenkaart te 

vermelden. 

 Patiënttypes: 

1.  Als er actieve tuberculose wordt vastgesteld, mag er geen 

behandeling met REMICADE worden ingesteld. 

2.  Als er latente tuberculose wordt vermoed, moet er een arts 

gespecialiseerd in de behandeling van tuberculose worden geraadpleegd.  



3.  Bij patiënten met verscheidene of significante risicofactoren voor het 

ontwikkelen van tuberculose van wie de test voor latente tuberculose 

negatief was, en bij patiënten met een voorgeschiedenis van latente of 

actieve tuberculose bij wie het goede verloop van de behandeling niet kan 

worden bevestigd, moet een tuberculosebehandeling worden overwogen 

voordat een behandeling met REMICADE wordt gestart. Er zijn gevallen 

van actieve tuberculose gemeld bij patiënten die tijdens en na een 

behandeling voor latente tuberculose met REMICADE zijn behandeld. 

 

In alle hierboven beschreven situaties moeten de voor- en nadelen van de 

behandeling met REMICADE zorgvuldig worden afgewogen. 

 

 Artsen worden herinnerd aan het risico op vals negatieve 

tuberculinehuidtesten, in het bijzonder bij patiënten die ernstig ziek zijn of bij 

wie het immuunsysteem onderdrukt is.  

 In het merendeel van de gevallen waarin actieve tuberculose werd 

vastgesteld bij patiënten die REMICADE toegediend kregen, was de 

tuberculose extrapulmonaal en deed ze zich voor als een lokale of 

gedissemineerde ziekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Het risico op acute overgevoeligheidsreacties (waaronder 
anafylactische shock) en vertraagde overgevoeligheids-
reacties: 

- Alle patiënten die REMICADE toegediend krijgen, moeten 
gedurende minimaal 1 tot 2 uur na de infusie onder 
toezicht blijven.  



- Indien er acute infusiereacties optreden, moet de infusie 
onmiddellijk worden stopgezet.  

Beschikbare gegevens wijzen op een verhoogd risico van 
vertraagde overgevoeligheid bij een langer REMICADE-vrij 
interval.  

- Indien patiënten opnieuw worden behandeld na een 
langere periode zonder behandeling met infliximab, 
moeten ze nauwgezet worden gevolgd op klachten en 
symptomen van een vertraagde overgevoeligheidsreactie.  

De reacties kunnen zo ver gaan als een anafylactische shock. 

 

 Acute infusiereacties, waaronder anafylactische reacties, kunnen optreden 

tijdens (binnen enkele seconden) of binnen enkele uren na aanvang van de 

infusie. 

 Noodmedicatie, zoals adrenaline, antihistaminica, corticosteroïden, en een 

beademingscanule moeten beschikbaar zijn. Patiënten kunnen ook op 

voorhand worden behandeld met bijvoorbeeld een antihistaminicum, 

hydrocortison en/of paracetamol om milde en voorbijgaande effecten te 

vermijden.  

 De infusiesnelheid kan worden vertraagd om het risico van aan infusie 

gerelateerde reacties te verminderen, vooral wanneer deze reacties al eerder 

zijn opgetreden. 

 Er kunnen zich antistoffen tegen infliximab ontwikkelen en deze worden in 

verband gebracht met een verhoogde frequentie van infusiereacties. Een 

klein deel van de infusiereacties waren ernstige allergische reacties. Er is 

eveneens een verband vastgesteld tussen de ontwikkeling van antistoffen 

tegen infliximab en een verminderde duur van de respons. Antistoffen tegen 

infliximab kunnen niet altijd worden opgespoord door een bloedafname. 

Gelijktijdige toediening van immunosuppressiva is in verband gebracht met 

een lagere incidentie van antistoffen tegen infliximab en een vermindering in 

de frequentie van infusiereacties: patiënten die geen immunosuppressiva 

meer toegediend krijgen vóór of tijdens de behandeling met REMICADE 

lopen een groter risico om die antistoffen te ontwikkelen. Indien er ernstige 

reacties optreden, moet er een symptomatische behandeling worden gestart 

en mag REMICADE niet langer worden toegediend. 

 Tijdens klinische onderzoeken werden er vertraagde 

overgevoeligheidsreacties gemeld. Patiënten dienen te worden geïnformeerd 



dat ze onmiddellijk medisch advies moeten inwinnen indien ze een 

vertraagde bijwerking ervaren.  

  

 

4. Het risico van lymfoom en andere kwaadaardige tumoren; de 
samenvatting van het tolerantieprofiel in de SPK vermeldt in het 
bijzonder :  lymfoom, hepatosplenisch T-cellymfoom, leukemie, 
merkelcelcarcinoom, melanoom en kwaadaardige pediatrische 
tumor. 
 
Voorzichtigheid is geboden wanneer een behandeling met een 
TNF-remmer wordt overwogen bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van kwaadaardige tumoren of wanneer 
wordt overwogen om de behandeling voort te zetten bij patiënten 
die een tumor ontwikkelen. 
 

 

 Tijdens de gecontroleerde fasen van de klinische onderzoeken met TNF-

remmers zijn er meer tumoren, met name lymfomen, vastgesteld bij de 

patiënten die een TNF-remmer toegediend kregen dan bij de patiënten van 

de controlegroep. Tijdens de klinische onderzoeken van Remicade waarbij 

alle goedgekeurde indicaties aan bod kwamen, was de incidentie van 

lymfomen bij patiënten die met Remicade werden behandeld groter dan de 

incidentie die in de algemene bevolking wordt verwacht. De frequentie van 

lymfomen was echter beperkt. Na het in de handel brengen zijn er gevallen 

van leukemie gemeld bij patiënten die met TNF-remmers werden behandeld. 

Er bestaat een verhoogd risico op het ontwikkelen van een lymfoom of 

leukemie bij patiënten die al lang een uiterst actieve en inflammatoire vorm 

van reumatoïde polyartritis hebben, wat de beoordeling van het risico 

bemoeilijkt. 

 Er zijn melanomen en merkelcelcarcinomen gemeld bij patiënten die met 

TNF-remmers, inclusief REMICADE, zijn behandeld (zie rubriek 4.8). 

Regelmatige huidonderzoeken worden aanbevolen, met name bij patiënten 

die risicofactoren voor huidkanker vertonen. 

 Een verhoogde incidentie aan baarmoederhalskanker werd geobserveerd bij 

vrouwen met reumatoïde artritis die behandeld werden met infliximab. Bij 

vrouwen die behandeld worden met Remicade, inclusief vrouwen ouder dan 

60 jaar, dient periodiek onderzoek te worden voortgezet. 



 Voorzichtigheid is ook geboden bij patiënten met psoriasis die een medische 

voorgeschiedenis van aanhoudende immunosuppressieve behandeling of 

langdurige behandeling door middel van PUVA-therapie hebben. 

 Na het in de handel brengen zijn er kwaadaardige tumoren, waarvan 

sommige met fatale afloop, gemeld bij kinderen, adolescenten en 

jongvolwassenen (tot 22 jaar) die behandeld zijn met TNF-remmers zoals 

REMICADE (start van de behandeling ≤ 18 jaar).  

 In ongeveer de helft van de gevallen ging het om een lymfoom. In de andere 

gevallen gingen het om andere soorten kwaadaardige tumoren, waaronder 

zeldzame kwaadaardige tumoren die gewoonlijk in verband worden gebracht 

met immunosuppressie. 

 Een risico op het ontwikkelen van kwaadaardige tumoren kan bij kinderen en 

adolescenten die met TNF-remmers worden behandeld, niet worden 

uitgesloten. 

 Sinds het in de handel brengen van REMICADE zijn er enkele zeldzame 

gevallen van hepatosplenisch T-cellymfoom gemeld bij patiënten die met 

TNF-remmers, inclusief infliximab, werden behandeld. Deze zeldzame vorm 

van T-cellymfoom kent een zeer agressief ziekteverloop en is meestal fataal. 

In alle gevallen met Remicade ging het om patiënten met de ziekte van 

Crohn of colitis ulcerosa en in het merendeel van de gevallen ging het om 

mannelijke adolescenten of jongvolwassenen. Al deze patiënten werden 

gelijktijdig met of vlak vóór de behandeling met Remicade behandeld met 

AZA of 6-MP. Het potentiële risico van de combinatie van AZA of 6-MP met 

Remicade dient zorgvuldig te worden afgewogen. Een risico op het 

ontwikkelen van een hepatosplenisch T-cellymfoom kan bij patiënten die met 

Remicade worden behandeld, niet worden uitgesloten (zie rubrieken 4.2 en 

4.8). 

 

 

 

 

5. Vaccinatie  
Het wordt aanbevolen om bij kinderen, indien mogelijk, alle 
vaccinaties bij te werken volgens de huidige richtlijnen voor 
vaccinatie, voordat een behandeling met REMICADE wordt 
gestart. 



 

 

 Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de respons op een vaccinatie 

met levende vaccins of over de secundaire transmissie van infecties door 

levende vaccins bij patiënten die met TNF-remmers worden behandeld. Het 

gebruik van levende vaccins kan resulteren in klinische infecties, waaronder 

gedissemineerde infecties. Het wordt aanbevolen om levende vaccins niet 

gelijktijdig met Remicade toe te dienen. 

 De levende vaccins omvatten de volgende vaccins: bof-mazelen-rodehond, 

rotavirus, gele koorts, windpokken, vaccin BCG tuberculose. Meer informatie 

over de vaccinatieschema's is beschikbaar op www.health.belgium.be (Hoge 

gezondheidsraad). 

 Ander gebruik van therapeutische infectieuze agentia zoals levende 

verzwakte bacteriën (bijvoorbeeld, BCG-blaasinstillatie voor de behandeling 

van kanker, vooral bij volwassenen) kan resulteren in klinische infecties, 

waaronder gedissemineerde infecties. Het wordt aanbevolen om 

therapeutische infectieuze agentia niet gelijktijdig met Remicade toe te 

dienen. 

 

6. Het risico op gedissemineerde BCG-infectie na BCG-
vaccinatie van zuigelingen tot 6 maanden die in utero zijn 
blootgesteld aan infliximab.  
Tevens wordt aangeraden levende vaccins niet te geven aan 
zuigelingen, die in utero zijn blootgesteld aan infliximab, 
gedurende ten minste 6 maanden na de geboorte. 
 

 

 Bij zuigelingen die in utero aan infliximab zijn blootgesteld is fatale afloop 

gemeld ten gevolge van gedissemineerde Bacillus Calmette Guérin (BCG) 

infectie, na toediening van BCG-vaccin na de geboorte. Aanbevolen wordt 

om na de geboorte een periode van ten minste zes maanden te wachten 

vóór het toedienen van levende vaccins aan zuigelingen die in utero aan 

infliximab zijn blootgesteld (zie rubriek 4.6). 

 Infliximab passeert de placenta en is bij zuigelingen tot 6 maanden na de 

geboorte in het serum gedetecteerd. Na in utero blootstelling aan infliximab 

kunnen zuigelingen een verhoogd risico hebben op een infectie, waaronder 

een ernstige gedissemineerde infectie die fataal kan worden. Toediening van 

http://www.health.belgium.be/


levende vaccins (bijv. BCG-vaccin) aan zuigelingen die in utero aan infliximab 

zijn blootgesteld, wordt niet aanbevolen gedurende ten minste 6 maanden na 

de geboorte (zie rubrieken 4.4 en 4.5). Daarnaast zijn ook gevallen van 

agranulocytose gemeld (zie rubriek 4.8). 

 

De patiëntenkaart 

 

Elke patiënt die met REMICADE wordt behandeld, moet samen met de bijsluiter 

van REMICADE een patiëntenkaart ontvangen. 

Deze documenten zitten in de verpakking van REMICADE. 

 

 Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die de patiënten moeten 

kennen vóór en tijdens hun behandeling met REMICADE, zoals de 

voorgeschiedenis van allergieën, het risico en/of de voorgeschiedenis van 

infectie met tuberculose of het hepatitis B-virus, en tekenen van infecties of 

hartfalen. 

 De patiënten moeten deze kaart tonen aan alle artsen die bij hun behandeling 

betrokken zijn. 

 Op deze kaart kunnen ook de datums van de laatste screeningtests op 

tuberculose worden genoteerd. 

Elke patiënt moet bij een nieuw voorschrift van REMICADE een 

exemplaar van de patiëntenkaart ontvangen en moet op de hoogte 

worden gebracht van het belang van deze kaart en van de noodzaak om 

deze gedurende 4 maanden na de laatste dosis van REMICADE bij zich 

te houden.  

 

 

Modaliteiten om materiaal te bestellen 

 

Bijkomende exemplaren van patiëntenkaarten kunnen altijd per 10 worden besteld 

op het volgende e-mailadres: dpoc_belux@merck.com of telefonisch: 02/373 43 95 

(alle werkdagen van 9 uur tot 16 uur). 

 

mailto:dpoc_belux@merck.com


 

 

 

 
Melding van bijwerkingen 
 
Gezondheidsmedewerkers worden uitgenodigd om alle bijwerkingen van 
REMICADE mee te delen aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproduceten (fagg). De melding kan online 
worden verstuurd via www.gelefiche.be of met de 'papieren gele fiche' die 
beschikbaar is in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en viade 
Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan per post worden verstuurd naar het 
adres van het FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 
– 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per e-mail naar: 
adversedrugreactions@afmps.be. 
 
Bijwerkingen kunnen ook worden doorgegeven aan MSD Belgium bvba, Lynx 
Binnenhof 5, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, op het volgende e-mailadres: 
dpoc_belux@merck.com 
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