
Belangrijke informatie voor toezicht houdende personen

Dit kind wordt momenteel behandeld met SOLIRIS® en het is mo-
gelijk dat zijn of haar natuurlijke weerstand tegen infecties verzwakt 
is, vooral de weerstand tegen meningokokkeninfecties, zoals her-
senvliesontsteking en bloedvergiftiging (ook wel sepsis genoemd). 

Als u merkt dat het kind een van de tekenen of symptomen heeft 
die op deze kaart worden vermeld en die kunnen wijzen op een 
ernstige infectie, bel dan onmiddellijk zijn of haar arts.

Hersenvliesontsteking kan in minder dan 4 uur tijd fataal aflopen. 
Wacht niet tot huiduitslag optreedt, omdat er niet altijd sprake is 
van huiduitslag. Als zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raad-
pleeg dan onmiddellijk een arts.

Als u de arts van het kind niet kunt bereiken, breng het kind dan onmiddellijk naar de 
dienst spoedgevallen en toon deze kaart aan het personeel.

 
Naam van de patiënt 

Contactgegevens van de ouder/voogd  

Naam van de arts 

Contactgegevens van de arts

  
Deze patiënt kreeg een behandeling met SOLIRIS® voorgeschreven. SOLIRIS® is een antili-
chaam dat de activatie van het terminale complement remt. Door het werkingsmechanisme 
van SOLIRIS® kan het gebruik ervan de patiënt vatbaarder maken voor een meningokokken-
infectie (Neisseria meningitidis). Voordat de behandeling werd gestart, moest deze patiënt 
een meningokokkenvaccin of antibiotica krijgen, maar hij of zij kan toch nog vatbaar zijn voor 
meningokokkeninfecties of andere algemene infecties. U dient zorgvuldig te letten op het 
optreden van vroege tekenen van een meningokokkeninfectie, onmiddellijk evalueren of een 
infectie wordt vermoed en, indien nodig, met antibiotica behandelen. Sommige patiënten 
reageerden op het infuus nadat SOLIRIS® was toegediend. Vaak voorkomende, algemene 
aandoeningen of aandoeningen op de plaats van toedienen, zijn onder meer pijn op de borst, 
rillingen, vermoeidheid, asthenie, infusiegerelateerde reactie, oedeem en pyrexie. Raadpleeg 
voor meer informatie over SOLIRIS® de Samenvatting van de Kenmerken van het Product. 
Bel bij vragen over de veiligheid het nummer +32 (0)2 548 3667.

Kleef hier 
een foto van 

uw kind.
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Koorts

Koude handen en/of voeten

Niet willen eten en/of braken

Niet willen gepakt worden

Suf, zwak, niet reageren

Snelle ademhaling

Bleke, vlekkerige huid;  

vlekken/huiduitslag

Anders huilen dan gewoonlijk, zeuren

Strak aanvoelen of uitstulping van de 

gewoonlijk zachte vlek op het hoofd

Verwardheid en prikkelbaarheid

Suf, moeilijk wakker te maken

Braken

Koude handen en/of voeten

Koorts

Ernstige hoofdpijn

Stijve nek

Geen helder licht kunnen verdragen

Bleke, vlekkerige huid; 

vlekken/huiduitslag

Ongecontroleerd beven

Ademhalingsproblemen

Pijn in de benen

Symptomen van hersenvliesontsteking  
en sepsis: ZUIGELINGEN

Symptomen van hersenvliesontsteking  
en sepsis: JONGE KINDEREN 

Zie de bijgevoegde bijsluiter van SOLIRIS®, met daarin informatie over meningokokkeninfecties.


