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 Dit geneesmiddel is onderworpen aan 

aanvullende monitoring. 
 

PATIENTENKAART 
 

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het 
geneesmiddel Trobalt gebruikt. 

 



Pas op voor ernstige symptomen ! 

 

 Vertel het uw arts onmiddellijk 
als u een van deze symptomen 
krijgt. 

 Oogaandoeningen en verkleuring van delen 
van het oog, van de huid, lippen en/of nagels, 
of veranderingen in gezichtsvermogen:   
Een uitgebreid oftalmologisch onderzoek is 
vereist voor Trobalt + elke 6 maanden. 

  Gedachten over zelfverwonding of 
zelfmoord.  



 

 Problemen met plassen: Moeillijkheid en/of 
pijn bij het plassen, bij het beginnen met 
plassen of helemaal niet kunnen plassen. 

 Hartritmestoornissen : ongewone hartslag 
(vb. te snel of te langzaam).  
Vooral als u andere geneesmiddelen 
gebruikt, als u al een hartziekte heeft, als u 
een laag kalium- of magnesiumgehalte in uw 
bloed heeft, als u 65 jaar of ouder bent. 
Mogelijk heeft u  extra hartcontroles nodig. 



 Problemen met de geestelijke gezondheid : 
verwarring, psychotische stoornissen 
(ernstige problemen met de geestelijke 
gezondheid), hallucinaties (het zien of horen 
van dingen die er niet zijn). 

 

Pas op !   

 Voorzichtig met alcohol tijdens het gebruik 
van Trobalt : uw zicht kan wazig worden. 
 



 Zwangerschap en borstvoeding : Bent u 
zwanger, denkt u zwanger  te zijn, wilt u 
zwanger worden of geeft u borstvoeding ?  
 Neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

 Als er bij u bloed of urine moet worden 
afgenomen : Trobalt kan effect hebben op 
sommige testresultaten. Als bij u een bloed- 
of urineonderzoek wordt gedaan: 
 Vertel dan dat u Trobalt gebruikt. 

  



Houd u aan de dosering die uw arts heeft 
aanbevolen om het risico op een verwarde 
toestand, hallucinaties en psychotische 
stoornissen te minimaliseren. 
 
GENEESMIDDELENSCHEMA  van  
 
 
.........................................................  
(naam) (door de arts in te vullen) 
 
  



    Verpakking 
  Maximale    
  dagdosis 

  Aantal   
  tabletten/dag 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 

   

Week 



 Vertel uw arts of apotheker dat u       
TROBALT gebruikt. Vertel uw arts of 

apotheker als u daarnaast nog andere 
geneesmiddelen gebruikt (zelfs 

geneesmiddelen zonder voorschrift). 
  

De patiënt moet deze kaart ALTIJD bij zich 
hebben (vb. in de portefeuille)  

en tonen aan elke arts/apotheker of andere 
zorgverlener ! 
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