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Patiëntenwaarschuwings-
kaart betreffende  

RoACTEMRA® (tocilizumab)

Deze patiëntenwaarschuwingskaart bevat be-
langrijke veiligheidsinformatie (risico’s) die de 
patiënten en hun ouders/voogden dienen te 
kennen voor, tijdens en na hun behandeling met 
RoACTEMRA.

Voor gedetailleerde informatie, dient u de bijslui-
ter van RoACTEMRA zorgvuldig te lezen!

Gelieve deze kaart te tonen aan alle gezond-
heidsbeoefenaars die u bezoekt als patiënt en 
ouder/voogd van de patiënt.

van het maaggebied opmerkt, of als u zich erg 
moe en verward voelt.

Draag deze kaart bij u tot 3 maanden na uw of 
het kind zijn laatste infusie/injectie van RoAC-
TEMRA, omdat bijwerkingen ook lang na de 
behandeling kunnen optreden. 

Indien u of uw kind bijwerkingen ondervindt en 
met RoACTEMRA werd behandeld, gelieve uw 
arts te informeren.

Melden van bijwerkingen:
Indien u of het kind waarvoor u zorgt eender 
welk ongewenst effect zou ondervinden be-
spreek dit dan met uw arts, apotheker of ver-
pleegkundige. Dit geldt ook voor eender welke 
bijwerking die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

U kan bijwerkingen ook rechtstreeks melden:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten 

afdeling Vigilantie

Eurostation II – 

Victor Hortaplein 40/40 – 

1060 Brussel, 

website: www.fagg.be

e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be .

Of U kan ook onze afdeling Pharmacovigilantie 
van Roche N.V.

N.V. Roche S.A. Dantestraat 75, 1070 Brussel, 
per telefoon op het nummer +32 (0) 2 525 82 99, 
per fax op het nummer +32 (0) 2 525 84 66, of 
per e-mail naar brussels.drug_safety@roche.com

Door het melden van bijwerkingen draagt u bij 
aan het verzamelen van informatie rond de vei-
ligheid van het produkt.



• Infecties
 Als u of het kind waarvoor u zorgt een infectie 

heeft, wat voor infectie dan ook, kort- of lang-
durend, of als u vaak infecties krijgt, meld dit 
dan aan uw arts. Meld ook direct aan uw arts 
als u zich onwel voelt. RoACTEMRA kan ervoor 
zorgen dat uw lichaam minder goed in staat 
is om op infecties te reageren en het kan een 
bestaande infectie verergeren of het risico op 
het krijgen van een nieuwe infectie verhogen.

 Kinderen van lagere leeftijd zijn mogeliijk 
minder goed in staat om hun symptomen te 
communiceren. Bijgevolg dienen de ouders of 
verzorgers onmiddellijk contact op te nemen 
met hun behandelende arts als het kind ziek is 
zonder voor de hand liggende reden.

• Tuberculose
 Als u of het kind waarvoor u zorgt een voor-

geschiedenis heeft van tuberculose, meld 
dit dan aan uw arts. Uw arts zal u of het kind 
controleren op klachten of symptomen van 

tuberculose voordat u of het kind start met 
RoACTEMRA. Als u of het kind tijdens of na 
de behandeling symptomen van tuberculose 
ervaart (aanhoudende hoest, gewichtsverlies, 
lusteloosheid, lichte koorts), of een andere 
infectie krijgt, meld dit direct aan uw arts.

Intradermotest met tuberculine: 
Dag/maand/jaar

_____/_____/__________

Longradiografie: 
Dag/maand/jaar

_____/_____/__________

• Complicaties van diverticulitis
 Als u of het kind waar u voor zorgt een voor-

geschiedenis heeft van diverticulitis (onste-
king delen dikke darm) of zweren in de darm, 
meld dit dan aan uw arts. Symptomen kunnen 
bestaan uit aanhoudende buikpijn en een 
onverklaarbare verandering van de stoelgang 
gepaard gaande met koorts.

• Allergische reacties
 Als u of het kind allergische reacties ervaart, 

zoals benauwdheid, piepende ademhaling, 
ernstige duizeligheid of licht gevoel in het 
hoofd, zwelling van de lippen of huiduitslag 
tijdens of na de infusie, meld dit direct aan 
uw arts. 

• De toediening van levende vaccins (zoals het 
vaccin tegen windpokken, mazelen/bof/rode-
hond, het rotavirus, de gele koorts,...) dient 
vermeden te worden tijdens een behandeling 
met RoACTEMRA.

• Hepatotoxiciteit
 Vertel het uw arts als u een leveraandoening 

heeft. Voordat u RoACTEMRA gebruikt, kan 
uw arts een bloedtest bestellen om uw lever-
functie te meten.

 Leverproblemen: Verhogingen van leverenzy-
men zijn waargenomen in het bloed van pati-
enten behandeld met Roactemra. Uw arts zal 
tijdens uw behandeling bloedtesten uitvoeren 
om eventuele veranderingen in uw leverenzy-
men te controleren en zal passende maatrege-
len nemen.

 In zeldzame gevallen leden patiënten aan 
levensbedreigende ernstige leverproblemen, 
van wie sommigen een levertransplantatie 
hebben ondergaan.

 Zeldzame bijwerkingen die bij maximaal 1 
op de 1.000 mensen kunnen optreden, zijn 
leverontsteking (hepatitis), geelzucht. Een zeer 
zeldzame bijwerking die bij maximaal 1 op de 
10.000 mensen kan optreden, is leverfalen.

 Vertel het uw arts onmiddellijk als u geelver-
kleuring van de huid en ogen, donkerbruine 
urine, pijn of zwelling in de rechterbovenhoek 


