
 
Flixabi 100 mg 

infliximab 
 

Patiëntenherinneringskaart 
 
Naam patiënt:  
Naam arts: 
Telefoonnummer arts: 
 
Deze patiëntenherinneringskaart bevat 
belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u 
op de hoogte moet zijn voor en tijdens de 
behandeling met Flixabi. 
 
Toon deze kaart aan alle artsen die bij uw 
behandeling betrokken zijn. 
 
Lees de bijsluiter van Flixabi zorgvuldig 
voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. 
 
Aanvangsdatum Flixabi-behandeling:  
 
Huidige toedieningen: 
 
Het is belangrijk dat u en uw arts de 
merknaam en het partijnummer van uw 
geneesmiddelen noteren. 
 
Vraag uw arts het type en de datum van de 
laatste tuberculose (tbc)-controle(s) hieronder 
te noteren: 
 
Onderzoek: 
Datum:  
Uitslag:  
 
Zorg ervoor dat u bij elk bezoek aan een 
zorgverlener ook een lijst meebrengt van alle 
andere medicijnen die u gebruikt. 
 
Lijst van allergieën: 
 
Lijst van andere geneesmiddelen: 
 

Infecties 
 
Vóór de behandeling met Flixabi 
• Licht uw arts in als u een infectie heeft, ook 

als het er een van zeer geringe ernst is. 
• Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt of u 

ooit tbc heeft gehad, en of u in contact bent 
gekomen met iemand die tbc had. Uw arts zal 
u onderzoeken om vast te stellen of u tbc 
heeft. Vraag uw arts het type en de datum van 
uw laatste tbc-controle(s) op de kaart te 
noteren. 

• Licht uw arts in als u hepatitis B heeft, of als u 
weet of vermoedt een drager van het 
hepatitis B-virus te zijn. 

 
Tijdens de behandeling met Flixabi 
• Licht uw arts onmiddellijk in als u tekenen 

van infectie vertoont. Zulke tekenen kunnen 
zijn: koorts, vermoeidheid, (hardnekkig) 
hoesten, kortademigheid, gewichtsverlies, 
nachtelijk transpireren, diarree, wonden, 
tandpijn, een brandend gevoel bij het urineren 
of ‘griepachtige’ verschijnselen. 

 
Zwangerschap en vaccinaties 
 
• Als u Flixabi heeft gekregen terwijl u zwanger 

was, is het belangrijk dat u dit aan de arts van 
uw baby vertelt voordat uw baby een vaccin 
krijgt. Uw baby mag binnen 6 maanden na de 
geboorte geen ‘levend vaccin’ krijgen, zoals 
BCG (gebruikt om tuberculose te voorkomen) 

 
Bewaar deze kaart nog vier maanden na uw 
dosis Flixabi, of in geval van zwangerschap ten 
minste 6 maanden na de geboorte van uw baby. 
Er kunnen bijwerkingen optreden tot lang na 
uw laatste dosis. 
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