Waar kan ik meer informatie krijgen?

Raadpleeg de bijsluiter van MabThera voor meer informatie.

Startdatum van de behandeling en contactgegevens
Datum van de meest recente infusie:
Datum van de eerste infusie:
Naam patiënt:
Naam arts:
Contactgegevens arts:
Zorg dat u een overzicht heeft van al uw geneesmiddelen wanneer u een
afspraak heeft bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als u vragen heeft over de
informatie op deze kaart.
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Op de achterkant van deze kaart staan ook uw naam en de naam en het
telefoonnummer van uw arts.
Dit geneesmiddel kan de kans op een infectie vergroten.
Deze kaart bevat informatie over:
• Wat u moet weten voordat u MabThera (rituximab) krijgt
• Wat de verschijnselen van een infectie zijn
• Wat u moet doen wanneer u vermoedt dat u een infectie krijgt

Waarom heb ik deze kaart ontvangen?

MabThera® waarschuwingskaart voor patiënten
met andere aandoeningen dan kanker

Wat moet ik doen met deze kaart?

• Houd deze kaart altijd bij u – bijvoorbeeld in uw portemonnee of handtas
•	Laat deze kaart zien aan alle artsen, verpleegkundigen of tandartsen die u
bezoekt – niet alleen aan de arts die MabThera aan u voorschrijft
Houd deze kaart bij u gedurende ten minste 2 jaar na uw laatste dosis MabThera.
Dit is omdat de bijwerkingen zich maanden later kunnen ontwikkelen nadat uw
behandeling is afgelopen.

Wanneer mag ik geen MabThera krijgen?

Gebruik MabThera niet wanneer u een actieve ontsteking heeft of een ernstig
probleem met uw immuunsysteem.
Vertel het uw arts of verpleegkundige wanneer u nu geneesmiddelen
gebruikt of in het verleden geneesmiddelen heeft gebruikt die uw immuunsysteem
kunnen beïnvloeden, hieronder valt ook chemotherapie.

Wat zijn de verschijnselen van het ontwikkelen van
een infectie?
Let op de volgende mogelijke verschijnselen van een infectie:
• Koorts of een aanhoudende hoest
• Gewichtsverlies
• Pijn, zonder dat u zich heeft verwond
• Een algemeen gevoel van onwel zijn of lusteloosheid

Vertel het direct aan een arts of verpleegkundige als u (één van) de
bovenstaande symptomen krijgt. U moet ze dan ook vertellen over uw
MabThera behandeling.

Wat moet ik nog meer weten?

In zeldzame gevallen kan MabThera een ernstige herseninfectie veroorzaken genaamd “progressieve multifocale leuko-encefalopathie”of PML. Dit kan fataal zijn.
• Verschijnselen van PML zijn onder andere:
- Verwardheid, geheugenverlies of moeite met nadenken
- Evenwichtsverlies of een verandering in de manier waarop u loopt of praat
- Krachtsvermindering of verzwakking van één kant van uw lichaam
- Wazig zien of verlies van het gezichtsvermogen
Vertel het direct aan een arts of verpleegkundige als u (één van) de bovenstaande
symptomen krijgt. U moet ze dan ook vertellen over uw MabThera behandeling.

