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Geachte arts / geachte apotheker, 
 
Via deze brief willen wij u graag laten weten dat er informatie zal worden toegevoegd aan de secties 
‘Waarschuwingen’ en ‘Bijwerkingen’ van de gebruiksaanwijzing van Medtronic’s Deep Brain Stimulation (DBS). 
Deze aanpassingen zijn een gevolg van voortdurende monitoring van gerapporteerde gebeurtenissen, bij 
klinische studies en in gepubliceerde literatuur. De aanpassingen in de gebruiksaanwijzing geven ook 
aanvullende informatie over gerapporteerde potentiële risico’s van DBS Therapie. Medtronic brengt u van deze 
informatie op de hoogte om u te faciliteren bij uw behandelplan van patiënten die behandeld worden met DBS.  
 
Aanvulling in de gebruiksaanwijzing, bij sectie ‘Waarschuwingen’ 
• DBS Therapie voor Dystonie 

Status Dystonicus – ernstige, levensbedreigende Dystonie symptomen, inclusief status dystonicus, zowel 
gedurende als zonder DBS Therapie, kunnen resulteren in ademhalingsproblemen en rhabdomyolyse. In 
enkele gevallen kan rhabdomyolyse leiden tot multi-orgaanfalen en overlijden.  

 
Let bij patiënten met DBS Therapie op, op het optreden van deze symptomen. Benadruk bij patiënten dat 
ze contact op moeten nemen met hun behandelend arts als ze merken dat hun klachten verergeren. 

 
• DBS Therapie voor Epilepsie: 

Opnieuw optredende symptomen – stopzetting of vermindering van stimulatie kan leiden tot een 
toename in de frequentie of ernst van aanvallen. Symptomen kunnen terugkeren met een verhoogde 
intensiteit ten opzichte van vóór de implantatie van het systeem, inclusief mogelijke status epilepticus. 
Benadruk bij patiënten dat ze contact op moeten nemen met hun behandelend arts als ze merken dat de 
frequentie of ernst van de aanvallen verergert. 
Het is ook belangrijk dat de patiënt of verzorger weet hoe de patient programmer werkt, voor het geval de 
neurostimulator per ongeluk wordt uitgeschakeld.  
 

Meer Bijwerkingen die worden toegevoegd aan de gebruiksaanwijzing voor alle indicaties van DBS Therapie: 
• Meningitis, encefalitis of hersenabces, veroorzaakt door een infectie in de hersenen en/of het centrale 

zenuwstelsel. 
• Focaal oedeem rondom het gebied van de lead. 
• Onmiddellijke of vertraagde intracraniale bloeding of herseninfarct die zowel symptomatisch kan zijn 

alsook kan resulteren in tijdelijke of blijvende neurologische schade, of overlijden. 
• Ontstaan van (aseptische) cysten rondom het distale uiteinde van de lead. 
 
Actie: 
Neem alstublieft de Waarschuwingen en Bijwerkingen zoals in deze brief omschreven, goed door. Bewaar deze 
informatie ook als naslag, totdat de hierboven beschreven aanpassingen in de gebruiksaanwijzingen voor DBS 
Therapie zijn toegevoegd. Deze informatie is bedoeld om u te faciliteren bij uw behandelplan van patiënten en 
geeft u inzicht in de komende veranderingen in de gebruiksaanwijzing.  
 
Aanvullende informatie: 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte 
gebracht van dit probleem. 
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Wij verzoeken u deze informatie te delen met anderen belanghebbenden in uw organisatie.  
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk 
veroorzaakt.  
 
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw sales representative of met Medtronic Belgium  op 
telefoonnr.: 02-4560900. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
  
 
Olivia Natens  
Country Director 
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