
Bespreek met de patiënt de risico’s 
beschreven in deze gids.

MEDISCHE ZORGVERLENER
EDUCATIE/DISCUSSIEGIDS 

AUBAGIO
TERIFLUNOMIDE

Naam patiënt: Leeftijd patiënt:

Datum eerste bezoek: Geslacht patiënt:  □ Mannelijk   □ Vrouwelijk

Datum eerste voorschrift: Datum van vandaag:

Patiëntenkaart:
• Vul de contactgegevens in op de patiëntenkaart en vervang deze 

indien nodig.
• Geef de patiëntenkaart aan de patiënt/wettelijke vertegenwoordiger 

en bespreek de inhoud regelmatig tijdens elk consult, ten minste 
eenmaal per jaar tijdens de behandeling.

• Instrueer de patiënt/wettelijke vertegenwoordiger om deze kaart te 
tonen aan elke arts of medische zorgverlener die betrokken is bij de 
medische zorg (bijv. bij een medisch noodgeval).

• Herinner de patiënt eraan contact op te nemen met zijn/haar arts 
in geval van bijwerkingen, vooral in geval van symptomen van 
leverproblemen en infectie, zoals beschreven in de patiëntenkaart.

• Adviseer en informeer vruchtbare vrouwen, waaronder adolescenten/
hun ouders/verzorgers, voorafgaand aan de behandeling en 
regelmatig daarna over het mogelijke risico voor de foetus.

De patiënt is geïnformeerd over en begrijpt de bovengenoemde 
risico’s en voordelen die verband houden met deze behandeling

Handtekening voorschrijver:

Naam voorschrijver:

OVERHANDIGEN De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in handel brengen van het geneesmiddel AUBAGIO®. Het verplicht plan voor 
risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van AUBAGIO® te waarborgen (RMA 
versie 08/2021).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP (in 
bijlage) vooraleer Aubagio® voor te schrijven [en/of tegebruiken en/of af te leveren]. De volledige en 
geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER 
en SKP van een geneesmiddel” 



□ Risico op (ernstige opportunistische) infecties
□ Onmiddellijk contact opnemen met de arts als er zich 

tekenen of symptomen van een infectie ontwikkelen 
of indien andere geneesmiddelen worden 
ingenomen die een invloed kunnen hebben op het 
afweersysteem

□ Overweeg een versnelde eliminatieprocedure in 
geval van een ernstige infectie

Voor vruchtbare vrouwen, waaronder adolescenten
□ Mogelijk risico op teratogeniciteit
□ Controleer de zwangerschapsstatus voor de start van de 

behandeling
□ Controleer de kans op zwangerschap bij alle vruchtbare 

vrouwen, inclusief patiënten jonger dan 18 jaar
□ Zwangerschap moet worden uitgesloten
□ De patiënte moet gewezen worden op de noodzaak 

van doeltreffende anticonceptie vóór, tijdens en na de 
behandeling

□ De patiënte moet de arts onmiddellijk contacteren 
in geval van stopzetten of vóór het veranderen van 
anticonceptie

□ Aubagio moet worden stopgezet en arts moet 
onmiddellijk worden gecontacteerd in geval van 
zwangerschap

□ Overweeg versnelde eliminatieprocedure
□ Inschrijving in zwangerschapsregister aanmoedigen : 

inschrijving via Sanofi Belgium : + 32 2 710 54 00

Ouders/verzorgers van het meisje
□ Noodzaak voor ouders/verzorgers om contact op te 

nemen met de arts zodra het meisje ongesteld wordt

BESPREKEN

□ Risico op hepatische effecten
□ Controleer de leverfunctie vóór aanvang van de 

behandeling en regelmatig tijdens de behandeling
□ Tekenen en symptomen van leverziekte
□ Onmiddellijk contact opnemen met de arts in het 

geval er zich symptomen ontwikkelen

Volledig bloedbeeld
□ Risico op verminderd aantal bloedcellen (betreft 

voornamelijk witte bloedcellen)
□ Volledig bloedbeeld voor de start  

van de behandeling en daarna indien nodig op basis 
van klinische tekenen of symptomen tijdens  
de behandeling

Bloeddruk
□ Risico op hypertensie
□ Controleer de bloeddruk vóór de start van de 

behandeling en regelmatig tijdens de behandeling
□ Contact opnemen met de arts in het geval er zich 

hypertensie ontwikkelt Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook mogelijkemedicatiefouten,  
geassocieerd met het gebruik van Aubagio te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan 
bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op 
verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. 
De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 
5/03– 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be

Medicatiefouten en bijwerkingen kunnen ook gemeld worden aan de afdeling
Geneesmiddelenbewaking van Sanofi Belgium: Tel. + 32 2 710 54 00 (24/24 uur)  
of pharmacovigilance.belgium@sanofi.com

Mocht u bijkomende exemplaren van dit document of van de patiëntenkaart wensen, aarzel dan niet de dienst 
Medische Informatie te contacteren via het algemeen nummer +32 2 710 54 00. U kan het materiaal ook zelf 
downloaden via de website van het FAGG: www.fagg.be  Tab bovenaan “Informatie voor professionelen” 
  Goedgekeurde RMA-Materialen


