
TYSABRI Waarschuwingskaart voor patiënten

Naam van de patiënt  :

Naam van de arts  :

Telefoonnummer van de arts  :

Datum start TYSABRI  :

Informatie voor de patiënt.
Let op bij gebruik van natalizumab. Natalizumab is het werkzaam bestanddeel in het 
medicijn. Uw medicijn kan ook een ander (merk)naam dragen. Kijk dus goed over 
welk medicijn dit gaat. Deze waarschuwingskaart bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie waar u vóór, tijdens en na het stoppen van uw behandeling met 
natalizumab van op de hoogte moet zijn.
  Toon deze kaart aan elke arts die bij uw behandeling betrokken is, niet alleen 

aan de neuroloog.
  Lees de natalizumab-bijsluiter zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat 

gebruiken.
  Houd deze kaart bij u tijdens de behandeling met natalizumab en tot 6 maanden 

na de laatste dosis natalizumab, omdat er zelfs nadat u met de behandeling met 
natalizumab bent gestopt bijwerkingen kunnen optreden.

  Toon deze kaart aan uw partner of verzorger. Het is mogelijk dat zij symptomen 
van PML opmerken die u zelf niet bemerkt hebt, zoals verandering van stemming 
of gedrag, vermindering van het geheugen, spraak- en communicatieproblemen. 
U moet zich bewust blijven van symptomen die tot 6 maanden na het stoppen 
van de behandeling met natalizumab kunnen optreden.

Voorafgaand aan behandeling met TYSABRI
  U mag niet met natalizumab worden behandeld als u een ernstig probleem heeft 

met uw immuunsysteem.
  U mag tijdens het gebruik van natalizumab niet langdurig een ander 

geneesmiddel voor uw multiple sclerose gebruiken, dat werkt op het 
immuunsysteem.

 
Tijdens behandeling met TYSABRI

Progressieve Multifocale Leukoencephalopathie (PML)
PML, een zeldzame herseninfectie, is opgetreden bij patiënten die met natalizumab 
werden behandeld. PML leidt doorgaans tot ernstige invaliditeit of overlijden.

Het risico op PML lijkt toe te nemen met de behandelduur, met name na 2 jaar.

De symptomen van PML kunnen vergelijkbaar zijn aan die van een MS-schub. Indien 
u gelooft dat uw MS verslechtert, of als u nieuwe symptomen opmerkt terwijl u met 
natalizumab wordt behandeld of tot 6 maanden na het stoppen van de behandeling 
met natalizumab, dan is het belangrijk dat u hier zo snel mogelijk met uw arts over 
praat. In het algemeen ontwikkelen de symptomen van PML zich langzamer (meestal 
over een aantal dagen tot weken) dan de symptomen behorende bij een MS-schub. 
De symptomen kunnen vergelijkbaar zijn met uw MS.

Aanwijzingen kunnen zijn:
  veranderingen in concentratie en mentale vermogens,
 veranderingen in gedrag, 
 krachteloosheid aan één kant van het lichaam, 
 problemen met het gezichtsvermogen, 
 nieuwe neurologische symptomen die u nog niet eerder heeft bemerkt of gehad.

Om PML onder controle te krijgen moet de behandeling met natalizumab direct 
worden gestopt.

Ernstige infecties
Andere ernstige infecties kunnen optreden bij de behandeling met 
natalizumab. Wanneer u denkt dat u een ernstige, aanhoudende infectie heeft 
zoals bijvoorbeeld aanhoudende koorts, dan is het belangrijk dat u hier zo snel 
mogelijk met uw dokter over spreekt.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen.  
Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.  
U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 
website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer 
informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie 

Deze informatie is ook terug te vinden op www.Biogen-aRMM.nl.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.  
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).
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