
Deze kaart bevat geselecteerde belangrijke veiligheidsinformatie die u 
vóór en tijdens uw behandeling met adalimumab moet weten.

•  Houd deze kaart altijd bij u tot 4 maanden na de laatste injectie van 
adalimumab.

• Laat deze kaart zien aan elke arts of zorgverlener die u bezoekt. 
•  Schrijf informatie over alle testen of behandelingen voor tuberculose die u heeft 

gehad op deze kaart.

Lees voor meer informatie over adalimumab de bijsluiter die in de verpakking van 
adalimumab zit of raadpleeg de arts, de verpleegkundige of de apotheker.

1. Inleiding

2. Voor de behandeling met adalimumab 3. Tijdens de behandeling met adalimumab

Adalimumab helpt mensen bij bepaalde ontstekingsziekten. Adalimumab doet dit door het 
blokkeren van een deel van het immuunsysteem dat helpt om infecties te bestrijden.

Hoewel adalimumab effectief kan zijn in het behandelen van deze ontstekingsziekten, 
kunnen sommige mensen een of meer bijwerkingen ervaren. Het is belangrijk om met 
uw arts te overleggen over de mogelijke voordelen en de mogelijke bijwerkingen als u 
adalimumab krijgt.

Lees de bijsluiter van adalimumab voor een volledige lijst van mogelijke 
bijwerkingen die u zou kunnen krijgen bij de behandeling met adalimumab.

Vertel uw arts over al uw gezondheidsproblemen en alle medicijnen die u gebruikt. 
Dit zal u en de arts helpen bij het beslissen of adalimumab goed is voor u.
Vertel het uw arts als u:

• een infectie of verschijnselen van een infectie heeft (zoals koorts, wondjes, 
gevoel van vermoeidheid, gebitsproblemen);

•

•

•

•

Voordat adalimumab wordt gestart, moet uw arts u controleren op tekenen en 
verschijnselen van tuberculose. Mogelijk moet u voor tuberculose worden behandeld 
voordat u start met adalimumab.

Om er zeker van te zijn dat adalimumab goed werkt en veilig is voor u, moet u 
regelmatig met uw arts overleggen hoe het met u gaat. Vertel het uw arts direct als er 
veranderingen zijn in hoe u zich voelt.

Het is belangrijk om uw arts direct te bellen over eventuele ongebruikelijke 
verschijnselen of bijwerkingen die u mogelijk zal krijgen. Dit helpt ervoor te zorgen 
dat u de juiste zorg krijgt. Tevens verkleint het de kans dat een bijwerking erger wordt.

Als u een bijwerking krijgt, zal uw arts besluiten of u met de behandeling met 
adalimumab moet doorgaan of stoppen.

Omdat bijwerkingen kunnen optreden na de laatste dosis adalimumab, moet u de arts infor-
meren over alle problemen die optreden tot 4 maanden na de laatste injectie van adalimumab.

PATIËNTENHERINNERINGSKAART

Adalimumab
Vul hier productnaam en batchnummer in. 

tuberculose heeft, of heeft gehad, of in nauw contact bent geweest met iemand 
die tuberculose heeft;
kanker heeft of heeft gehad;

U mag vaccinaties krijgen tijdens de behandeling met adalimumab, behalve levende 
vaccins. Als u adalimumab krijgt terwijl u zwanger bent, kan uw baby een hoger risico 
hebben om een infectie te krijgen, en het toedienen van levende vaccins wordt niet 
aanbevolen tot en met 5 maanden na uw laatste adalimumab behandeling tijdens de 
zwangerschap.

Vertel uw arts over:
• alle nieuwe medische aandoeningen die u heeft;
• nieuwe medicijnen die u heeft;
• alle operaties die voor u gepland staan.

Vraag de arts van uw kind om advies voordat uw kind vaccinaties krijgt. Wanneer 
mogelijk, zorg dan dat uw kind alle geplande vaccinaties voor zijn/haar leeftijd heeft 
gehad voordat wordt gestart met de adalimumab behandeling.

last heeft van gevoelloosheid of tintelingen of een probleem heeft dat uw 
zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple sclerose;
vaccinaties heeft gehad (type vaccinatie, datum).



Enkele van de andere belangrijke bijwerkingen die u kan krijgen zijn: 
• Infecties: Adalimumab kan u vatbaarder maken voor infecties of kan een 

infectie die u al heeft verergeren. Het betreft onder meer infecties als 
verkoudheid of ernstigere infecties zoals tuberculose.

• 

• 

Kanker: Door adalimumab kan het risico op het ontwikkelen van bepaalde 
vormen van kanker toenemen.

• 

Problemen met het zenuwstelsel: Door adalimumab kunt u nieuwe of ergere 
problemen met het zenuwstelsel krijgen. Verschijnselen die u kunt krijgen zijn 
onder andere veranderingen in gezichtsvermogen, spierzwakte of onverwachte 
duizeligheid.

Vertel het uw arts als u vermoedt dat u last heeft van de bovengenoemde bijwerkingen 
(zie de bijsluiter voor de verschijnselen waar u op moet letten).

Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel. Zie de bijsluiter voor meer informatie.

Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab. Als u nog andere vragen 
heeft, overleg dan met uw arts of een andere zorgverlener.

Aantekeningen (opmerkingen of vragen voor uw arts):
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5.  Informatie voor u en de zorgverlener die betrokken is 
bij uw medische zorg of behandeling

Uw naam: 

De naam van de arts (die adalimumab voorschreef):

Telefoonnummer van de arts:

Indicatie:

Datum van uw eerste adalimumab injectie:

Dosis van uw adalimumab injectie:

Datum van uw laatste adalimumab injectie (Als adalimumab niet meer wordt gebruikt): 

Tuberculose (TB): Onderzoeken en behandeling
Vink het vakje aan als u ooit getest bent op TB:  

Ja (Als u het niet weet, overleg met uw arts)

Vink het vakje aan als een test voor u voor TB ooit positief was:
Ja (Als u het niet weet, overleg met uw arts)

Vink het vakje aan als u ooit medicijnen heeft gebruikt om TB te behandelen of te 
voorkomen:

Ja (Als u het niet weet, overleg met uw arts)

Vaccinatie: Adalimumab verandert de immuunrespons. Het toedienen van 
levende vaccins (zoals het BCG vaccin tegen tuberculose) aan uw baby die in 
de baarmoeder is blootgesteld aan adalimumab wordt niet aanbevolen tot en 
met 5 maanden na uw laatste adalimumab behandeling tijdens de 
zwangerschap.

4. Bijwerkingen
Lees voor een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen de bijsluiter van adalimumab.

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, de apotheker of de 
verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende verschijnselen 
heeft omdat dit kan wijzen op een ernstige bijwerking van de behandeling 
met adalimumab:

• ernstige huiduitslag, netelroos of andere tekenen van een allergische reactie;
• gezwollen gezicht, handen of voeten;
• ademhalingsproblemen of problemen bij het slikken;
• bleek zien, duizeligheid, aanhoudende koorts, blauwe plekken of heel 

makkelijk bloeden.




