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Belangrijke informatie voor de patiënten.
Bewaar deze kaart altijd bij u om professionele zorgverleners te laten weten  
dat u wordt behandeld met YERVOY®.

Verwittig uw arts onmiddellijk als u tekenen of symptomen heeft 

  
MAAG-DARMSTELSEL

•  diarree (waterige, losse of zachte ontlasting), bloed 
in uw ontlasting of donkerkleurige ontlasting

•  een meer dan gebruikelijke aantal ontlastingen
•  pijn of een pijnlijk gevoel in de maagstreek, 

misselijkheid, braken 

 
LEVER

•  geel worden van de ogen of huid (geelzucht)
•  pijn aan de rechterzijde van de maagstreek
•  donkere urine

 
HUID

•  huiduitslag met of zonder jeuk, droge huid
•  blaren en/of afschilferende huid, pijnlijke zweertjes 

in de mond 
•  zwelling van het gezicht of de lymfeklieren

•   Informeer uw arts van 
een eerdere medisch 
probleem.

•   Tijdige behandeling van 
bijwerkingen verkleint de 
kans dat de behandeling 
met  YERVOY® tijdelijk of 
definitief moet worden 
gestaakt. Verschijnselen 
die licht van aard lijken 
te zijn, kunnen snel 
verergeren als ze niet 
worden behandeld.

•   Probeer deze 
symptomen NIET zelf te 
behandelen. 

•   Tekenen en symptomen 
treden soms later op 
en kunnen weken of 
maanden na uw laatste 
dosis van YERVOY® 
optreden.

BELANGRIJK

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

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

 
OGEN

•  roodheid van de ogen
•  pijn in de ogen
•  problemen met het gezichtsvermogen of wazig 

zicht

 
ZENUWSTELSEL

 
•  spierzwakte
•  gevoelloosheid of tintelend gevoel in handen, 

benen of gezicht
•  duizeligheid, bewustzijnsverlies of moeilijk 

wakker worden

 ALGEMEEN
•  koorts, hoofdpijn, vermoeidheid
•  bloedingen
•  gedragsveranderingen (bv. verminderde libido, 

prikkelbaar of vergeetachtig zijn)
•  dehydratie, lage bloeddruk of shock



Contactgegevens van mijn 
behandelend arts (die mij YERVOY® 
heeft voorgeschreven)
Naam van de arts:
........................................................................................
........................................................................................
 
Telefoonnummer tijdens de consultatie-uren:
........................................................................................
........................................................................................
 
Telefoonnummer buiten consultatie-uren:
........................................................................................
........................................................................................
 
Mijn contactgegevens :
Mijn naam en telefoonnummer:
........................................................................................
........................................................................................
 
Waarschuw in geval van nood (naam en 
telefoonnummer):
........................................................................................
........................................................................................

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR 
GEZONDHEIDSPROFESSIONALS
•   Deze patiënt wordt behandeld met YERVOY®

•  Immuungerelateerde bijwerkingen kunnen op ieder 
moment optreden tijdens de behandeling of ook maanden 
na de onderbreking.

•  Vroege diagnose en adequate behandeling van de 
bijwerkingen zijn essentieel om levensbedreigende 
complicaties te minimaliseren. 

•  Overleg met een oncoloog of andere medisch specialist kan 
nuttig zijn bij het beheersen van bijwerkingen die verband 
houden met het orgaanspecifieke immuunsysteem.

•  Gezondheidsprofessionals dienen de Samenvatting van de 
productkenmerken YERVOY® op www.ema.europa.eu te 
raadplegen of de medische informatiedienst te bellen op: 
+32 2 352 76 11 voor meer informatie.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met 
uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt voor elke 
bijwerking die niet in deze bijsluiter wordt vermeld.
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 De zorgverlener die deze patiënt met YERVOY® 
behandelt, moet het gedeelte “Contactgegevens van 
mijn behandelende arts” van de Patiëntenwaarschu-
wingskaart invullen.
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