PEMBROLIZUMAB
PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART
Pembrolizumab kan een aantal ernstige
bijwerkingen veroorzaken die soms
levensbedreigend kunnen worden en
kunnen leiden tot overlijden.
Deze bijwerkingen kunnen op elk
moment tijdens de behandeling
voorkomen of zelfs nadat de behandeling
is gestopt. U kunt last krijgen van meer
dan één bijwerking tegelijkertijd.
Als u een van de volgende klachten heeft,
of andere die niet genoemd zijn op deze kaart,
moet u onmiddellijk uw arts bellen of bezoeken.
Uw arts zal u mogelijk andere medicijnen geven
om ernstige gevolgen te voorkomen en de klachten
te verminderen. Uw arts kan ook de volgende
toediening van pembrolizumab uitstellen of de
behandeling met pembrolizumab stoppen.

Voor meer informatie: lees de
patiëntenbijsluiter op de website
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

TEKENEN OF
VERSCHIJNSELEN VAN
BIJWERKINGEN
Longen
• Kortademigheid
• Pijn op de borst
• Hoesten

Plakvlak achterkant

Darmen
• Diarree of vaker ontlasting dan
gebruikelijk
• Zwarte, teerachtige, plakkerige
ontlasting met bloed of slijm
• Ernstige maagpijn of gevoeligheid
van de maag
• Misselijkheid of braken

Lever
• Misselijkheid of braken
• Minder honger hebben
• Pijn aan de rechterzijde van de maag
• Geel worden van de huid of het oogwit
• Donkere urine
• Sneller dan normaal optreden van
bloedingen of blauwe plekken
Nieren
• Veranderingen in de hoeveelheid of
de kleur van de urine

Hormoonklieren
• Snelle hartslag
• Gewichtsverlies of gewichtstoename
• Meer zweten
• Haaruitval
• Koud gevoel
• Verstopping
• Zwaardere stem
• Spierpijn
• Duizeligheid of flauwvallen
• Hoofdpijn die niet overgaat of
ongewone hoofdpijn

Diabetes type 1
• Meer honger of dorst hebben dan normaal
• Vaker moeten plassen
• Gewichtsverlies

Plakvlak voorkant

BELANGRIJK

• Probeer niet om zelf uw bijwerkingen te
behandelen zonder advies van uw arts.
• Neem deze kaart altijd mee, vooral als u
op reis gaat, als u naar de spoedeisende
hulp moet of als u naar een andere arts dan
uw behandelend arts moet.
• Zorg ervoor dat u deze kaart laat zien aan
elke zorgverlener waar u naartoe gaat,
zodat zij weten dat u wordt behandeld
met pembrolizumab.

BELANGRIJKE
CONTACTGEGEVENS

BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR ZORGVERLENERS
Deze patiënt wordt behandeld met
pembrolizumab, dat immuungerelateerde
bijwerkingen kan veroorzaken die op elk
moment tijdens de behandeling kunnen
voorkomen of zelfs na de behandeling.
Controleer patiënten op symptomen
en verschijnselen van immuungerela
teerde bijwerkingen. Tijdige diagnose
en geschikte behandeling zijn essentieel
om elk gevolg van immuungerelateerde
bijwerkingen te beperken.
Zie de Samenvatting van de Product
kenmerken (SmPC) van
pembrolizumab voor verdere informatie
en behandeladviezen.

Overleg met een oncoloog of een andere
medisch specialist kan zinvol zijn bij
de behandeling van orgaan-specifieke
immuungerelateerde bijwerkingen.

Naam van de arts

Mijn naam

Telefoonnummer praktijk

Mijn telefoonnummer

Telefoonnummer na sluitingstijd

CONTACT IN NOODSITUATIES

Naam
Aanvullende informatie over
pembrolizumab is beschikbaar in de
bijsluiter op de website
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
of bel de medische informatie afdeling
van MSD BV op tel.: 0800 9999000
voor meer informatie.

Telefoonnummer

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 geneesmiddel.
Bijwerkingen kunnen ook altijd
gemeld worden bij de houder van de
handelsvergunning van het product:

Merck Sharp & Dohme B.V.
tel.: 0800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
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