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(RMA versie 03/2015) 

 Patiëntenwaarschuwingskaart
betreffende RoACTEMRA® (tocilizumab)

Deze patiëntenwaarschuwingskaart bevat belangrijke veiligheidsin-
formatie (risico’s) die de patiënten en hun ouders/voogden dienen te 

kennen voor, tijdens en na hun behandeling met RoACTEMRA..

Voor gedetailleerde informatie, dient u
de bijsluiter van RoACTEMRA zorgvuldig te lezen!

Gelieve deze kaart te tonen aan alle gezondheidsbeoefenaars die u bezoekt 
als patiënt en ouder/voogd van de patiënt.

in het hoofd, zwelling van de lippen of huiduitslag tij-
dens of na de infusie, meld dit direct aan uw arts.

• De toediening van levende vaccins (zoals het vaccin tegen 
windpokken, mazelen/bof/rodehond, het rotavirus, de gele 
koorts,...) dient vermeden te worden tijdens een behandeling met 
RoACTEMRA.

Draag deze kaart bij u of uw kind tot 3 maanden na uw of zijn laatste 
infusie/injectie van RoACTEMRA, omdat bijwerkingen ook lang na de 
behandeling kunnen optreden. 
Indien u of uw kind bijwerkingen ondervindt en met RoACTEMRA 
werd behandeld, gelieve uw arts te informeren.



•  Infecties

 Als u een infectie heeft, wat voor infectie dan ook, kort- of langdu-
rend, of als u vaak infecties krijgt, meld dit dan aan uw arts. Meld 
ook direct aan uw arts als u zich onwel voelt. RoACTEMRA kan 
ervoor zorgen dat uw lichaam minder goed in staat is om op in-
fecties te reageren en het kan een bestaande infectie verergeren 
of het risico op het krijgen van een nieuwe infectie verhogen. 

• Tuberculose

 Als u een voorgeschiedenis heeft van tuberculose, meld dit dan 
aan uw arts. Uw arts zal u controleren op klachten of symptomen 
van tuberculose voordat u start met RoACTEMRA. Als u tijdens 
of na de behandeling symptomen van tuberculose ervaart (aan-
houdende hoest, gewichtsverlies, lusteloosheid, lichte koorts), 
of een andere infectie krijgt, meld dit direct aan uw arts. 

Intradermotest met tuberculine:
Dag/maand/jaar

......../......../........

Longradiografie:
Dag/maand/jaar

......../......../........

• Complicaties van diverticulitis

 Als u een voorgeschiedenis heeft van zweren in de darm 
of diverticulitis, meld dit dan aan uw arts. Symptomen kun-
nen bestaan uit buikpijn en een onverklaarbare verande-
ring van de stoelgang gepaard gaande met koorts.

• Allergische reacties

 Als u allergische reacties ervaart, zoals benauwdheid, pie-
pende ademhaling, ernstige duizeligheid of licht gevoel 


