
RICHTLIJNEN 
VOORLICHTING/BESPREKING
PROFESSIONELE ZORGVERLENER

De voorschrijver/professionele zorgverlener moet onderstaande risico-informatie bespreken met de patiënt bij 
het eerste voorschrijven, de patiëntenkaart invullen en aan elke patiënt meegeven. Zie de Samenvatting van de 
productkenmerken voor de volledige voorschrijfinformatie.

Naam patiënt: Leeftijd patiënt:

Datum eerste bezoek: Geslacht patiënt:  Mannelijk q    Vrouwelijk q 

Datum eerste voorschrift: Datum heden

Inschrijving zwangerschapsregister via Sanofi Belgium : + 32 2 710 54 00

Extra exemplaren van dit document alsook van de patiëntenkaart, kan u steeds aanvragen bij Sanofi Belgium,  
Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, dienst Medische Informatie via het algemeen nummer + 32 2 710 54 00.

HEPATISCHE EFFECTEN  
q  Bespreek het risico van effecten op de lever en de noodzaak om leverfunctietesten uit te voeren voorafgaand aan de behandeling 

en periodiek tijdens de behandeling, zoals voorgeschreven in de SPK. Licht de patiënt in over tekens en symptomen van leverziekte 
en over de noodzaak om de arts te waarschuwen als deze zich voordoen.    

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 
Bij vrouwen die zwanger kunnen worden, sluit een zwangerschap uit en benadruk de noodzaak  
tot doeltreffende anticonceptie vóór en tijdens de behandeling met Aubagio®:
q  Adviseer de patiënt onmiddellijk contact op te nemen met de arts/professionele zorgverlener indien zij stopt  

met de anticonceptie of voorafgaand het wijzigen van contraceptieve maatregelen.   
q  Als een vrouwelijke patiënt, ondanks het gebruik van contraceptieve maatregelen, zwanger wordt, moet zij stoppen met het gebruik 

van Aubagio® en onmiddellijk contact opnemen met haar arts. Deze moet:  
      - de versnelde eliminatieprocedure overwegen en met de patiënt bespreken  

- de patiënt aanmoedigen om zich in te schrijven in een zwangerschapsregister (zie ook onderaan deze richtlijnen).

HEMATOLOGISCHE EFFECTEN
q  Bespreek het risico op een verminderd aantal bloedcellen (voornamelijk de witte bloedcellen worden beïnvloed). Bespreek de 

noodzaak van een volledig bloedbeeld voorafgaand aan de behandeling en wanneer er tijdens de behandeling symptomen 
optreden.  

HOGE BLOEDDRUK
q  Bespreek het risico op een stijging van de bloeddruk. Adviseer de patiënt de arts op de hoogte te brengen in geval hij/zij hoge 

bloeddruk heeft. Bespreek de noodzaak van bloeddrukcontroles voorafgaand aan en periodiek tijdens de behandeling.  

INFECTIES 
q  Bespreek het risico op infecties/ernstige opportunistische infecties, en ook de noodzaak om de arts te contacteren bij tekens of 

symptomen van infectie, of als de patiënt andere geneesmiddelen neemt die het immuunsysteem beïnvloeden. In geval van een 
ernstige infectie kan de versnelde eliminatieprocedure worden overwogen.  

PATIËNTENKAART
q  Geef de patiëntenkaart aan de patiënt. Dit is een hulpmiddel ter herinnering voor de patiënt. Ook bevat de kaart 

informatie voor andere professionele zorgverleners die betrokken zijn bij de incidentele zorg van de patiënt (vooral bij 
spoedgevallen en/of indien een nieuwe arts/professionele zorgverlener betrokken wordt). Herinner de patiënt er aan zijn/
haar professionele zorgverlener te contacteren bij tekens of symptomen die op de patiëntenkaart staan. 

Naam voorschrijver: Handtekening voorschrijver:

De patiënt werd geïnformeerd over de voordelen en risico’s van deze behandeling, en begrijpt deze. Vrouwelijke 
patiënten zijn gecontroleerd op zwangerschap, zij werden geadviseerd over de noodzaak tot het gebruik van betrouwbare 
anticonceptiemiddelen, over de versnelde eliminatieprocedure van Aubagio® en het bestaan van een zwangerschapsregister 
(zie onderaan deze pagina). Bij hernieuwing van het voorschrift, worden bijwerkingen opgespoord, worden lopende risico’s 
en preventie daarvan besproken en wordt er nagegaan of er voldoende en geschikte monitoring wordt uitgevoerd.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in handel brengen van het 
geneesmiddel AUBAGIO®.  
Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig 
en doeltreffend gebruik van AUBAGIO® te waarborgen (RMA versie 08/2014).

Melden van bijwerkingen. 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van Aubagio® te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking 
voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele 
fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan 
worden verzonden naar het BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 
02/254.80.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer 
Aubagio® voor te schrijven en/of te gebruiken. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de 
website www.fagg.be, rubriek “bijsluiters”. 




