
FORMULIER VOOR START VAN DE BEHANDELING MET TYSABRI
U dient dit formulier aandachtig te lezen voordat u start met de behandeling met TYSABRI. Om er zeker van te zijn dat u volledig 
geïnformeerd bent over en daarnaast begrip heeft van het risico op PML (Progressieve Multifocale Leukoencephalopathie), IRIS 
(Immuno Reconstitutie Inflammatoir Syndroom), en andere belangrijke bijwerkingen van TYSABRI vragen wij u de adviezen in 
dit formulier op te volgen.

Voordat u start met de behandeling moet u:

•  de bijsluiter lezen die in elke verpakking van TYSABRI is bijgesloten.

•  de waarschuwingskaart voor patiënten lezen die u van uw arts ontvangen heeft.

•  de voordelen en de risico’s die u kunt verwachten bij deze behandeling bespreken met uw arts. 

De patiëntenbijsluiter en de waarschuwingskaart voor patiënten bevatten belangrijke veiligheidsinformatie over PML, een zeld-
zame hersenontsteking die opgetreden is bij patiënten die met TYSABRI werden behandeld. De ontsteking kan leiden tot ern-
stige invaliditeit of overlijden. 

Het risico op PML bij gebruik van TYSABRI neemt toe:

 1.   als u antilichamen tegen het JC-virus in uw bloed heeft.

 2.  naarmate u langer wordt behandeld met TYSABRI, met name als u langer dan twee jaar wordt behandeld..

 3.  als u eerder een immunosuppressivum (een geneesmiddel dat de activiteit van het immuunsysteem van uw 
lichaam vermindert) heeft gebruikt, voordat u met de TYSABRI-behandeling begint.

Uw arts moet het mogelijke risico van het ontwikkelen van PML met u bespreken voordat u met de behandeling met TYSABRI 
begint.

Uw arts kan uw bloed testen om te controleren of u antilichamen tegen het JC-virus heeft voordat u met de behandeling met 
TYSABRI begint. Uw arts kan de test herhalen terwijl u een TYSABRI-behandeling ondergaat om te controleren of er iets is 
veranderd. Het risico op PML is hoger als u alle hierboven beschreven risicofactoren heeft, of als u geen immunosuppressieve 
geneesmiddelen heeft gebruikt voordat u met TYSABRI begon, als u een hoger niveau antilichamen tegen het JC-virus heeft en 
u TYSABRI al langer dan 2 jaar gebruikt. Uw arts zal u nauwlettender in de gaten houden als u een hoger risico loopt op PML.

U moet met uw arts bespreken of TYSABRI de meest geschikte behandeling voor u is voordat u TYSABRI gaat gebruiken 
en wanneer u TYSABRI al meer dan twee jaar gebruikt.

Het JC-virus is een veel voorkomend virus dat veel mensen besmet, maar dat normaal gesproken geen merkbare ziekte ver-
oorzaakt.  PML is gerelateerd aan een ongecontroleerde toename van het JC-virus in de hersenen, hoewel de reden voor deze 
stijging bij sommige patiënten die met TYSABRI worden behandeld niet bekend is.  

Bij patiënten met PML kan na het behandelen van PML een reactie optreden die bekend staat als IRIS (Immunuun Reconstitutie 
Inflammatoir Syndroom), omdat TYSABRI uit uw lichaam wordt verwijderd. IRIS kan leiden tot een verergering van uw aandoe-
ning, waaronder verslechtering van de hersenfunctie.

U dient de patiëntenbijsluiter elke keer te lezen voordat u TYSABRI toegediend krijgt omdat deze nieuwe informatie kan bevatten 
die belangrijk is voor uw behandeling.

U dient de waarschuwingskaart voor patiënten altijd bij u te houden om u te herinneren aan de belangrijke veiligheidsinformatie 
en in het bijzonder aan symptomen die u kunt krijgen die mogelijk kunnen wijzen op PML. Indien van toepassing, dient u uw 
waarschuwingskaart ook te laten zien aan uw partner of zorgverlener.

Indien u geen patiëntenbijsluiter of waarschuwingskaart heeft, vraag deze dan aan uw arts voordat u de behandeling met 
TYSABRI start.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van TYSABRI. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uit-
maakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van TYSABRI te waarborgen (RMA 
versie 05/2021).



(In te vullen door de patiënt)

Naam van de patiënt: .......................................................................................................................................

Handtekening:   Datum: ...................................................................

(In te vullen door de arts)

Naam van de arts: ............................................................................................................................................

Handtekening:   Datum: ...................................................................

Patiënten die anti-JCV antilichamennegatief zijn 

Op basis van wereldwijde gegevens is uw kans op het krijgen van PML, als u geen antilichamen tegen JCV heeft, 0,1/1000 (of 
1 op de 10.000 patiënten).

Patiënten die anti-JCV antilichamenpositief zijn

Als u wel antilichamen tegen JCV heeft, varieert uw risico op het ontwikkelen van PML afhankelijk van de duur van de behande-
ling met TYSABRI, het niveau van anti-JCV antilichamen in uw bloed en of u een voorafgaande behandeling met een immuno-
suppressivum heeft gehad. Uw arts zal het potentiële risico met u bespreken voordat de behandeling wordt  gestart.

Melden van bijwerkingen

Omdat TYSABRI een biologisch geneesmiddel is, moeten beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bijwerkingen melden 
onder vermelding van de merknaam en het partijnummer.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren 
via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan 
worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het 
adres FAGG – afdeling Vigilantie - Postbus 97 - B-1000 Brussel Madou, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail 
naar: adr@fagg.be.

Krijgt u als patiënt last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in dit document staan beschreven. U kunt eveneens rechtstreeks bijwerkingen melden via het 
nationale meldsysteem, zoals hierboven beschreven. Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verstrekken 
over de veiligheid van dit geneesmiddel.
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Startdatum van de behandeling met TYSABRI: ………/………/……….

Figuur 1: PML Risicoschatting
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13-24 maanden 0,6 0,1 0,3 0,9 0,4

25-36 maanden 2 0,2 0,8 3 4

37-48 maanden 4 0,4 2 7 8

49-60 maanden 5 0,5 2 8 8

61-72 maanden 6 0,6 3 10 6



FORMULIER VOOR VOORTZETTEN VAN DE BEHANDELING MET TYSABRI
U dient dit formulier zorgvuldig te lezen voordat u doorgaat met uw behandeling met TYSABRI na twee voorafgaande jaren van 
therapie. Hoewel u TYSABRI al 2 jaar krijgt, is het belangrijk om u te herinneren aan het feit dat het risico op PML na deze tijd 
toeneemt.

Wij vragen u om de adviezen in dit formulier op te volgen, om er zeker van te zijn dat u volledig geïnformeerd bent over het risico 
op PML (Progressieve Multifocale Leukoencephalopathie), IRIS (Immuun Reconstitutie Inflammatoir Syndroom), en andere 
belangrijke bijwerkingen van TYSABRI.

Voordat u doorgaat met de behandeling met TYSABRI moet u:
•  de bijsluiter lezen die in elke verpakking van TYSABRI is bijgesloten.
•  de waarschuwingskaart voor patiënten lezen die u van uw arts ontvangen heeft.
•  de voordelen en de risico’s die u kunt verwachten bij deze behandeling bespreken met uw arts. 

De patiëntenbijsluiter en de waarschuwingskaart voor patiënten bevatten belangrijke veiligheidsinformatie over PML , een 
zeldzame hersenontsteking die opgetreden is bij patiënten die met TYSABRI werden behandeld. De ontsteking kan leiden tot 
ernstige invaliditeit of overlijden.

PML is gerelateerd aan een ongecontroleerde toename van het JC-virus in de hersenen, hoewel de reden voor deze stijging 
bij sommige patiënten die met TYSABRI worden behandeld niet bekend isHet JC-virus is een veel voorkomend virus dat veel 
mensen besmet, maar dat normaal gesproken geen merkbare ziekte veroorzaakt.

Het risico op PML bij gebruik van TYSABRI neemt toe:

 1.   als u antilichamen tegen het JC-virus in uw bloed heeft.

 2.  naarmate u langer wordt behandeld met TYSABRI met name langer dan 2 jaar.

 3.  als u eerder een immunosuppressivum (een geneesmiddel dat de activiteit van het immuunsysteem van uw 
lichaam vermindert) heeft gebruikt, voordat u met de TYSABRI-behandeling begint.

Melden van bijwerkingen

Omdat TYSABRI een biologisch geneesmiddel is, moeten beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bijwerkingen melden 
onder vermelding van de merknaam en het partijnummer.

Uw arts moet het mogelijke risico van het ontwikkelen van PML met u bespreken voordat u met de behandeling met TYSABRI 
begint.

Uw arts kan uw bloed testen om te controleren of u antilichamen tegen het JC-virus heeft voordat u met de behandeling met 
TYSABRI begint. Uw arts kan de test herhalen terwijl u een TYSABRI-behandeling ondergaat om te controleren of er iets is 
veranderd. Het risico op PML is hoger als u alle hierboven beschreven risicofactoren heeft, of als u geen immunosuppressieve 
geneesmiddelen heeft gebruikt voordat u met TYSABRI begon, als u een hoger niveau antilichamen tegen het JC-virus heeft en 
u TYSABRI al langer dan 2 jaar gebruikt. Uw arts zal u nauwlettender in de gaten houden als u een hoger risico loopt op PML.

U moet met uw arts bespreken of TYSABRI de meest geschikte behandeling voor u is voordat u de behandeling met 
TYSABRI na twee jaar gebruik voortzet.

Bij patiënten met PML kan na het behandelen van PML een reactie optreden die bekend staat als IRIS (Immuun Reconstitutie 
Inflammatoir Syndroom), omdat TYSABRI uit uw lichaam wordt verwijderd. IRIS kan leiden tot een verergering van uw aandoe-
ning, waaronder verslechtering van de hersenfunctie.

U dient de patiëntenbijsluiter elke keer te lezen voordat u TYSABRI toegediend krijgt omdat deze nieuwe informatie kan bevatten 
die belangrijk is voor uw behandeling.

U dient de waarschuwingskaart voor patiënten altijd bij u te houden om u te herinneren aan de belangrijke veiligheidsinformatie 
en in het bijzonder aan symptomen die u kunt krijgen die mogelijk kunnen wijzen op PML.

Indien van toepassing, dient u uw waarschuwingskaart ook te laten zien aan uw partner of zorgverlener.

Indien u geen bijsluiter of waarschuwingskaart heeft, vraag deze dan aan uw arts voordat u de behandeling met TYSABRI start.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van TYSABRI. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel  
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van TYSABRI te waarborgen 
(RMA 05/2021).



(In te vullen door de patiënt)

Naam van de patiënt: .......................................................................................................................................

Handtekening:   Datum: ...................................................................

(In te vullen door de arts)

Naam van de arts: ............................................................................................................................................

Handtekening:   Datum: ...................................................................

Patiënten die anti-JCV antilichamennegatief zijn 

Op basis van wereldwijde gegevens is uw kans op het krijgen van PML, als u geen antilichamen tegen JCV heeft, 0,1/1000 (of 
1 op de 10.000 patiënten).

Patiënten die anti-JCV antilichamenpositief zijn

Als u wel antilichamen tegen JCV heeft, varieert uw risico op het ontwikkelen van PML afhankelijk van de duur van de behande-
ling met TYSABRI®, het niveau van anti-JCV antilichamen in uw bloed en of u een voorafgaande behandeling met een immuno-
suppressivum heeft gehad. Uw arts zal het potentiële risico met u bespreken voordat de behandeling wordt  gestart.

Melden van bijwerkingen

Omdat TYSABRI een biologisch geneesmiddel is, moeten beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bijwerkingen melden 
onder vermelding van de merknaam en het partijnummer.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren 
via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan 
worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het 
adres FAGG – afdeling Vigilantie - Postbus 97 - B-1000 Brussel Madou, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail 
naar: adr@fagg.be.

Krijgt u als patiënt last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in dit document staan beschreven. U kunt eveneens rechtstreeks bijwerkingen melden via het 
nationale meldsysteem, zoals hierboven beschreven. Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verstrekken 
over de veiligheid van dit geneesmiddel.
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TYSABRI - FORMULIER VOOR STOPPEN VAN DE BEHANDELING 
Dit formulier moet zorgvuldig worden gelezen voordat de behandeling met TYSABRI wordt gestopt. Volg het advies 
in dit formulier om te verzekeren dat u volledig bent ingelicht en begrijpt wat het doorlopende risico op PML (pro-
gressieve multifocale leuko-encefalopathie) gedurende 6 maanden na het stoppen van TYSABRI inhoudt. 

Voor het starten van de behandeling met TYSABRI moet u van uw arts een waarschuwingskaart hebben gekregen. 
Deze waarschuwingskaart moet gedurende 6 maanden na het stoppen van de behandeling worden bewaard, ge-
zien er belangrijke informatie over PML voor u in staat. 

PML is een zeldzame herseninfectie die is opgetreden bij patiënten die met TYSABRI werden behandeld en die kan 
leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden. PML is tot 6 maanden na het stoppen met TYSABRI gemeld.

Tot de tekenen behoren:

•  veranderingen in mentale vermogens en concentratie 

•  veranderingen in gedrag,

•  krachteloosheid aan één kant van het lichaam,

•  problemen met het gezichtsvermogen, 

•  nieuwe neurologische symptomen die u nog niet eerder heeft bemerkt.

De symptomen van PML kunnen vergelijkbaar zijn met die van een MS-relaps. Dus als u gelooft dat uw MS verslechtert 
of als u nieuwe symptomen opmerkt tot 6 maanden na het stoppen van de behandeling met TYSABRI is het zeer be-
langrijk dat u hier zo spoedig mogelijk met uw arts over spreekt.

Gedurende de 6 maanden na het stoppen van de behandeling met TYSABRI zal uw arts u monitoren en beslissen of u 
een MRI-scan (Magnetic Resonance Image) nodig heeft. In het algemeen zult u om de 3-6 maanden een MRI krijgen 
als u een van de volgende combinaties van PML risicofactoren heeft:

•  U heeft antilichamen tegen het JC virus, heeft TYSABRI meer dan 2 jaar ingenomen en heeft eerder een im-
munosuppressivum (een geneesmiddel dat de activiteit van het immuunsysteem van uw lichaam vermindert) 
ingenomen op een tijdstip voordat u met TYSABRI bent gestart.

•  U heeft nooit een behandeling met een immunosuppressivum gehad voordat u met TYSABRI bent gestart, maar u 
heeft TYSABRI wel meer dan 2 jaar ingenomen en u heeft een hoge index van anti-JCV antilichamen (een toename 
in de hoeveelheid antilichamen in uw bloed)

Als u niet in een van bovenstaande groepen valt, dan zult u routineus MRI’s blijven krijgen zoals door uw arts wordt 
voorgeschreven. 

Mocht u eventuele vragen over bovenstaande informatie hebben, neem dan contact op met uw arts.

Als u de waarschuwingskaart die u kreeg bij het starten met TYSABRI niet meer hebt, vraag uw arts dan om een nieuwe 
kaart. U moet de waarschuwingskaart bij u houden om u aan de belangrijke veiligheidsinformatie te herinneren, met 
name eventuele symptomen die u kunt ontwikkelen die op PML zouden kunnen wijzen; indien van toepassing moet u 
de waarschuwingskaart aan uw partner of verzorger laten zien.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van TYSABRI. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel  
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van TYSABRI te waarborgen 
(RMA versie 05/2021).



(In te vullen door de patiënt)

Naam van de patiënt: .......................................................................................................................................

Handtekening:   Datum: ...................................................................

(In te vullen door de arts)

Naam van de arts: ............................................................................................................................................

Handtekening:   Datum: ...................................................................

Omdat TYSABRI een biologisch geneesmiddel is, moeten beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bijwerkingen melden 
onder vermelding van de merknaam en het partijnummer.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren 
via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan 
worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het 
adres FAGG – afdeling Vigilantie - Postbus 97 - B-1000 Brussel Madou, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail 
naar: adr@fagg.be.

Krijgt u als patiënt last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in dit document staan beschreven. U kunt eveneens rechtstreeks bijwerkingen melden via het 
nationale meldsysteem, zoals hierboven beschreven. Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verstrekken 
over de veiligheid van dit geneesmiddel.
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