
Deze Patiëntenwaar
schuwingskaart 
bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie 
waarvan u op de hoogte 
moet zijn voordat CIMZIA® 
aan u wordt toegediend en 
tijdens de behandeling met 
CIMZIA®.

Datum van uitgifte: 06/2015   
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Infecties 
CIMZIA® verhoogt het risico op infecties. Infecties kunnen sneller 
evolueren en ernstiger zijn. Dit is onder meer het geval bij tuberculose 
(TB) dat voornamelijk in de longen (longtuberculose) voorkomt. In 
sommige gevallen komt tuberculose voor in een ander orgaan (extra
pulmonale tuberculose) of kan het in meer dan één orgaan tegelijk 
voorkomen (gedissemineerde of miliaire tuberculose).

Goed om te weten alvorens opstarten van behandeling  
met CIMZIA® : 
  U mag niet met CIMZIA® worden behandeld als u een ernstige 
infectie heeft;

  U moet gescreend worden op Hepatitis B infectie. Indien u drager 
bent van het Hepatitis B virus zal u zeer nauw opgevolgd worden 
voor de tekenen en symptomen van een actieve Hepatitis B infectie. 
CIMZIA® moet gestopt worden bij patiënten die een actieve Hepatitis 
B infectie ontwikkelen.

  U moet worden getest op TB. Het is zeer belangrijk dat u uw arts 
vertelt indien u ooit TB heeft gehad of indien u in nauw contact 
bent geweest met iemand die TB heeft gehad.

Noteer hieronder de data van uw laatste testen op TB: 

Mantouxtest:

Rx thorax: 

Goed om te weten tijdens uw behandeling met CIMZIA®:
   Indien u symptomen ontwikkelt die wijzen op een infectie, zoals 
koorts, aanhoudend hoesten, gewichtsverlies of lusteloosheid, 
raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Allergische reacties
Als u symptomen van een allergie vertoont, zoals ernstige 
huiduitslag, netelroos, ademhalingsproblemen of problemen met 
slikken, stop met CIMZIA® en neem onmiddellijk contact op met uw 
arts. Sommige van deze reacties kunnen optreden, na de eerste 
toediening van CIMZIA®.

Hartfalen
Vóór start van behandeling met CIMZIA®:
  Artsen moeten achtzaam zijn bij patiënten met hartfalen. U mag 
CIMZIA® niet gebruiken als u aan matig tot ernstig hartfalen lijdt.

Tijdens behandeling met CIMZIA®:
  Indien u symptomen heeft die wijzen op het ontwikkelen van 
hartfalen (bijvoorbeeld kortademigheid of gezwollen voeten), 
raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.



CIMZIA®

(certolizumab pegol) 200 mg oplossing voor injectie

PATIËNTEN
WAARSCHUWINGSKAART

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens 
CIMZIA®  te gebruiken.

Houd deze kaart altijd bij u en toon ze 
aan iedere arts die u raadpleegt voor 
een medische behandeling.

RMA, gewijzigde versie 06/2015
Patiënten die een operatie moeten ondergaan
Indien u een operatie moet ondergaan terwijl u met CIMZIA® wordt 
behandeld, dient u te worden gecontroleerd op infecties die, indien 
zij zich voordoen, adequaat moeten worden behandeld. Elke 
voorschrijver die een medische behandeling opstart bij deze patiënt 
dient de SPK van CIMZIA® te raadplegen.

Patiënten die gevaccineerd dienen te worden
Levende of geattenueerde levende vaccins dienen niet toegediend te 
worden tijdens de behandeling met CIMZIA ®

Maligniteiten (kanker)
Tijdens behandeling met CIMZIA®: Het gebruik van antiTNF 
kan het risico op kanker verhogen. Indien u een onverklaarbaar 
gewichtsverlies of vermoeidheid waarneemt, raadpleeg onmiddellijk 
uw arts. Deze symptomen alleen, zijn niet noodzakelijk een indicatie 
voor kanker.

Verstoren van bloedstollingstesten
Patiënten moeten hun arts informeren indien zij behandeld worden  
met anticoagulantia (bloedverdunners) en indien er een stollingstest 
werd uitgevoerd. 
Bepaalde bloedstollingstesten kunnen verstoord zijn bij patiënten 
behandeld met CIMZIA®. CIMZIA® kan deze testen beïnvloeden 
zodat er een foutieve verlengde stollingstijd wordt weergegeven 
terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Dit is waargenomen met de 
PTTLAtest en de STAPTTAtesten van Diagnostica Stago, en met 
de HemosIL APTTSP liquid en de HemosIL APTT lyophilized silica
testen van Instrumentation Laboratories. Ook andere aPTTtesten 
kunnen worden verstoord. Verstoring van de trombinetijdbepaling 
(TTtest) en protrombinetijdbepaling (PTTtest) is niet waargenomen. 
Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling met CIMZIA® effect 
heeft op de bloedstolling (invivostolling).

Data van behandeling met CIMZIA®

1e injectie:  

Volgende injecties:  
 
Naam van de patiënt:  

Naam van de arts:  

Telefoonnummer van de arts: 

  Houd deze kaart bij tot 5 maanden na de laatste CIMZIA®
injectie aangezien sommige bijwerkingen lange tijd na uw 
laatste dosis CIMZIA® kunnen optreden.

  Zie de patiëntenbijsluiter voor meer informatie 
  Zorg dat u bij elk bezoek aan een zorgverlener een lijst met alle 
andere geneesmiddelen die u gebruikt steeds bij u heeft. 


