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Bel direct uw arts of regel 
medische verzorging als u een 
van de volgende verschĳnselen 
van deze mogelĳke ernstige 
bĳwerkingen heeft.

Infecties
Koorts, rillingen, ongebruikelĳk zweten, zich
onwel of vermoeider voelen dan normaal, 
ziek zĳn of zich ziek voelen (bv. misselĳkheid 
of braken), diarree, maagpĳn, verlies van 
eetlust of gewicht, hoest, bloed of slĳm 
ophoesten, kortademigheid, plasproblemen,
huidzweertjes, wondjes, spierpĳn, 
gebitsproblemen.

Kanker
Nachtelĳk zweten; zwelling van de
lymfeklieren in de nek, oksel, lies of andere 
gebieden; gewichtsverlies; nieuwe 
huidletsels of verandering in huidletsels 
(zoals huidvlekken of sproeten) die u al 
heeft; ernstige onverklaarbare jeuk.

Problemen met zenuwstelsel
Gevoelloosheid of tintelingen, veranderd 
zicht, spierzwakte, onverklaarde duizeligheid. 

Vertel uw arts over alle 
ongebruikelĳke verschĳnselen 
tĳdens behandeling met 
adalimumab.

Dit zĳn niet alle mogelĳke 
verschĳnselen van deze 
bĳwerkingen.

Informatie voor u en de zorgverlener 
die betrokken is bĳ uw medische zorg 
of behandeling

Datum van uw eerste adalimumab injectie

Dosis van uw adalimumab injectie

Produkt naam adalimumab

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

VINK HET VAKJE AAN ALS:

 U ooit op TB getest bent

  De uitslag van een test voor TB ooit 
positief was

  U ooit medicĳnen heeft gebruikt om TB 
te behandelen of te voorkomen

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

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

Datum van voorbereiding: 10/2022
IMR-(PCadult)-NL-v3.0
Deze informatiekaart wordt geproduceerd door  

Samsung Bioepis.

Tuberculose (TB):  
onderzoeken en behandeling 

Eigenaar van deze kaart

Eigenaar telefoonnummer

In geval van nood telefoonnummer

Naam ziekenhuis

Naam specialist

Specialist telefoonnummer

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

•  Houd deze kaart altĳd bĳ u tot 4 maanden
na uw laatste injectie met 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 achter op deze kaart.

Op deze kaart staan niet alle mogelĳke 
bĳwerkingen. Lees voor meer informatie over 
bĳwerkingen de bĳsluiter van adalimumab of 
raadpleeg uw arts.
Deze informatiekaart is ook terug te vinden 
in de geneesmiddeleninformatiebank op de 
CBG website (www.cbg-meb.nl)

ADALIMUMAB
VEILIGHEIDSINFORMATIEKAART
VOOR PATIËNTEN  
(PATIËNTENKAART)



2 3 4 5 6

Adalimumab is een geneesmiddel bedoeld 
voor de behandeling van bepaalde ziektes 
die een deel van het immuunsysteem 
beïnvloeden. Hoewel adalimumab effectief 
kan zĳn bĳ de behandeling van deze ziektes, 
kunnen sommige mensen één of meer 
bĳwerkingen ondervinden. 

Het is belangrĳk om de mogelĳk gunstige 
effecten en mogelĳke bĳwerkingen van 
adalimumab met uw arts te bespreken.  
Deze kunnen per persoon verschillen. 

-  Het doel van deze kaart is u te informeren
over enkele mogelĳke bĳwerkingen van
adalimumab.

-   Enkele van de ernstige bĳwerkingen die
kunnen optreden zĳn infecties, kanker en
problemen met het zenuwstelsel.

-   Dit zĳn niet alle mogelĳke bĳwerkingen van
adalimumab.

Om er zeker van te zĳn dat adalimumab goed
en veilig voor u werkt, moet u regelmatig met
uw arts bespreken hoe het met u gaat.

moet u voor tuberculose worden behandeld 
voordat u start met adalimumab.

•  Vaccinaties voor u Vaccinaties zĳn
toegestaan, behalve met levende vaccins.

•  Vaccinaties voor uw pasgeboren kind
(indien van toepassing)
Als u adalimumab krĳgt tĳdens de zwanger-
schap, informeer dan de arts van uw kind 
voordat uw kind gevaccineerd wordt. Uw kind 
mag geen levende vaccins ontvangen zoals 
BCG (ter voorkoming van tuberculose), binnen 
5 maanden na uw laatste adalimumab-
injectie tĳdens de zwangerschap.

Tĳdens behandeling met adalimumab
•  Houd uw arts op de hoogte over hoe 

adalimumab bĳ u werkt.
•  Het is belangrĳk om uw arts direct te 

bellen over eventuele ongebruikelĳke 
verschĳnselen die u mogelĳk zult krĳgen. 
Dit helpt ervoor te zorgen dat u de juiste 
zorg krĳgt. Tevens verkleint het de kans 
dat een bĳwerking erger wordt.
-  Veel bĳwerkingen, waaronder infecties, 

door een deel van het immuunsysteem te 
blokkeren. Maar datzelfde deel van het 
immuunsysteem helpt ook om infecties te 
bestrĳden. Dat betekent dat adalimumab u 
vatbaarder kan maken voor infecties; ook 
kunnen infecties die u al heeft verergeren. 
Het betreft onder meer infecties als verkoud-
heid of ernstigere infecties zoals tuberculose.

Kanker 
Wanneer u adalimumab gebruikt, kan het risico 
op het ontwikkelen van bepaalde vormen van 
kanker toenemen.

Problemen met zenuwstelsel 
Sommige mensen hebben met adalimumab 
nieuwe of ergere problemen met het 
zenuwstelsel gekregen, waaronder multiple
sclerose. Lees voor meer informatie de 
bĳsluiter van adalimumab. Dit zĳn niet alle 
mogelĳke bĳwerkingen die tĳdens behandeling 
met adalimumab kunnen optreden.

Als er iets aan uw gezondheidstoestand 
verandert, zeg dat dan direct aan uw arts.

Vóór behandeling met adalimumab

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

•  Vertel uw arts als u:
-  Een infectie of verschĳnselen van een
infectie heeft (zoals koorts, wondjes, 
gevoel van vermoeidheid, 
gebitsproblemen).

-  Tuberculose heeft of in nauw contact bent
geweest met iemand die tuberculose heeft.

-  Kanker heeft (gehad).
-  Last heeft van gevoelloosheid of
tintelingen of een probleem heeft dat uw
zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple
sclerose.

•  Uw arts dient u voordat adalimumab wordt
gestart, te controleren op tekenen en 
verschĳnselen van tuberculose. Mogelĳk 

kunnen worden behandeld als u direct  
uw arts informeert.

-  Als u een bĳwerking krĳgt, zal uw arts 
besluiten of u met adalimumab moet 
stoppen of doorgaan. 
Het is belangrĳk om met uw arts te 
overleggen om te achterhalen wat het 
beste voor u is.

-   Omdat bĳwerkingen kunnen optreden na 
uw laatste dosis adalimumab, moet u uw
arts informeren over alle problemen die 
optreden tot 70 dagen na uw laatste 
injectie met adalimumab. 

•  Vertel uw arts over: 
Alle nieuwe medische aandoeningen die u
heeft. Nieuwe medicĳnen die u gebruikt. 
Alle operaties die voor u gepland staan.

Sommige mensen die adalimumab gebruiken 
kunnen ernstige bĳwerkingen krĳgen, 
waaronder:
Infecties 
Adalimumab kan mensen helpen bĳ bepaalde 
vormen van ontstekingsziektes. Het doet dit 

4 maanden



7 8 9 10 1

Bel direct de arts van uw kind  
of regel medische verzorging als 
hij of zij een van de volgende 
verschijnselen van deze mogelijke 
ernstige bijwerkingen heeft.

Infecties
Koorts, rillingen, ongebruikelijk zweten, zich
onwel of vermoeider voelen dan normaal, 
ziek zijn of zich ziek voelen (bv. misselijkheid 
of braken), diarree, maagpijn, verlies van 
eetlust of gewicht, hoest, bloed
of slijm ophoesten, kortademigheid, 
plasproblemen, huidzweertjes, wondjes, 
spierpijn, gebitsproblemen.

Kanker
Nachtelijk zweten; zwelling van de 
lymfeklieren in de nek, oksel, lies of andere 
gebieden; gewichtsverlies; nieuwe 
huidletsels of verandering in huidletsels 
(zoals huidvlekken of sproeten) die uw kind 
al heeft; ernstige onverklaarbare jeuk.

Problemen met zenuwstelsel
Gevoelloosheid of tintelingen, veranderd
zicht, spierzwakte, onverklaarde duizeligheid. 

Vertel de arts van uw kind over 
alle ongebruikelijke 
verschijnselen die uw kind tijdens 
behandeling met adalimumab kan 
krijgen. Dit zijn niet alle mogelijke 
verschijnselen van deze 
bijwerkingen.

Informatie voor u en de zorgverlen-
er die betrokken is bij de medische 
zorg of behandeling van uw kind

Datum van eerste adalimumab injectie van uw kind

Dosis van adalimumab injectie van uw kind

Produkt naam adalimumab

Datum van laatste adalimumab injectie van uw kind 
(als adalimumab niet meer wordt gebruikt)

VINK HET VAKJE AAN ALS:

 Uw kind ooit op TB getest is

  De uitslag van een test voor TB ooit 
positief was

  Uw kind ooit medicijnen heeft gebruikt 
om TB te behandelen of te voorkomen

(Als u het niet weet, overleg met de arts 
van uw kind).

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

Datum van voorbereiding: 10/2022
IMR-(PCchild)-NL-v3.0
Deze informatiekaart wordt geproduceerd door  Samsung 

Bioepis.

Tuberculose (TB):  
onderzoeken en behandeling 

Eigenaar van deze kaart

Eigenaar telefoonnummer

In geval van nood telefoonnummer

Naam ziekenhuis

Naam specialist

Specialist telefoonnummer

Deze kaart bevat geselecteerde belangrijke 
veiligheidsinformatie die u vóór en tijdens de 
behandeling van uw kind met adalimumab 
moet weten.
•  Houd deze kaart altijd bij u tot 4 maanden

na de laatste injectie van uw kind met
adalimumab.

•   Laat deze kaart zien aan elke arts of
zorgverlener die uw kind bezoekt.

•   Schrijf informatie over alle testen of
behandelingen voor tuberculose die uw
kind heeft gehad achter op deze kaart.

Op deze kaart staan niet alle mogelijke 
bijwerkingen. Lees voor meer informatie over 
bijwerkingen de bijsluiter van adalimumab of 
raadpleeg de arts van uw kind.
Deze informatiekaart is ook terug te vinden in 
de geneesmiddeleninformatiebank op de CBG 
website (www.cbg-meb.nl)

ADALIMUMAB 
VEILIGHEIDSINFORMATIEKAART 
VOOR KINDEREN  
(PATIËNTENKAART)



2 3 4 5 6

Adalimumab is een geneesmiddel bedoeld 
voor de behandeling van bepaalde ziektes  
die een deel van het immuunsysteem 
beïnvloeden. Hoewel adalimumab effectief  
kan zijn bij de behandeling van deze ziektes, 
kunnen sommige mensen één of meer 
bijwerkingen ondervinden. 

Het is belangrijk om de mogelijk gunstige 
effecten en mogelijke bijwerkingen van 
adalimumab met de arts van uw kind te 
bespreken. Deze kunnen per persoon 
verschillen. 

-  Het doel van deze kaart is u te informeren
over enkele mogelijke bijwerkingen van
adalimumab.

-  Enkele van de ernstige bijwerkingen die
kunnen optreden zijn infecties, kanker en
problemen met het zenuwstelsel.

-  Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van
adalimumab.

Om er zeker van te zijn dat adalimumab goed
en veilig voor uw kind werkt, moet u regelmatig

verschijnselen van tuberculose. Mogelijk moet 
uw kind voor tuberculose worden behandeld 
voordat hij of zij start met adalimumab.

•  Vaccinaties voor uw kind Vaccinaties bij uw
kind zijn toegestaan, behalve met levende 
vaccins.

•  Vaccinaties voor de pasgeboren baby van uw 
kind (indien van toepassing)
Als uw kind tijdens haar zwangerschap 
adalimumab krijgt, informeer dan de arts van 
haar baby voordat de baby gevaccineerd wordt. 
De baby van uw kind mag geen levende vaccins 
ontvangen zoals BCG (ter voorkoming van 
tuberculose), binnen 5 maanden na de laatste 
adalimumab-injectie van uw kind tijdens de 
zwangerschap.

Tijdens behandeling met adalimumab

•  Houd de arts van uw kind op de hoogte over
hoe adalimumab bij uw kind werkt.

•  Het is belangrijk om de arts van uw kind 
direct te bellen over eventuele 
ongebruikelijke verschijnselen die uw kind 
mogelijk zal krijgen. Dit helpt ervoor te zorgen

waaronder:
Infecties 
Adalimumab kan mensen helpen bij bepaalde 
vormen van ontstekingsziektes. Het doet dit 
door een deel van het immuunsysteem te 
blokkeren. Maar datzelfde deel van het 
immuunsysteem helpt ook om infecties te 
bestrijden. Dat betekent dat adalimumab uw 
kind vatbaarder kan maken voor infecties;  
ook kunnen infecties die hij of zij al heeft 
verergeren. Het betreft onder meer infecties als 
verkoudheid of ernstigere infecties zoals 
tuberculose.
Kanker 
wanneer uw kind adalimumab gebruikt, kan het 
risico op het ontwikkelen  
van bepaalde vormen van kanker toenemen
Problemen met zenuwstelsel 
Sommige mensen hebben met adalimumab 
nieuwe of ergere problemen met het zenuwstel-
sel gekregen, waaronder multiple sclerose.  
Lees voor meer informatie de bijsluiter van 
adalimumab. Dit zijn niet alle mogelijke 
bijwerkingen die tijdens behandeling met 
adalimumab kunnen optreden.

met zijn of haar arts bespreken hoe het met uw 
kind gaat. Als er iets aan de 
gezondheidstoestand van uw kind verandert, 
zeg dat dan direct aan zijn of haar arts.

Vóór behandeling met adalimumab

•  Vertel de arts van uw kind over al zijn of haar
gezondheidsproblemen en alle medicijnen 
die hij of zij gebruikt. dit zal u en de arts van
uw kind helpen bij het beslissen of 
adalimumab goed voor uw kind is.

•  Vertel de arts van uw kind als hij of zij:
-  Een infectie of verschijnselen van een
infectie heeft (zoals koorts, wondjes, gevoel
van vermoeidheid, gebitsproblemen).

-  Tuberculose heeft of in nauw contact bent
geweest met iemand die tuberculose heeft.

-  Kanker heeft (gehad).
-  Last heeft van gevoelloosheid of tintelingen
of een probleem heeft dat zijn of haar
zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple
sclerose.

•  Voordat adalimumab wordt gestart, moet de 
arts uw kind controleren op tekenen en 

dat uw kind de juiste zorg krijgt. Tevens 
verkleint het de kans dat een bijwerking erger 
wordt.
-  Veel bijwerkingen, waaronder infecties, 
kunnen worden behandeld als u direct de 
arts van uw kind informeert.

-  Als uw kind een bijwerking krijgt, zal zijn of 
haar arts be sluiten of uw kind met 
adalimumab moet stoppen of doorgaan. Het 
is belangrijk om met de arts van uw kind te 
over leggen om te achterhalen wat het beste 
voor uw kind is.

-  Omdat bijwerkingen kunnen optreden bij uw 
kind, na laatste dosis adalimumab, moet u 
zijn of haar arts informeren over alle 
problemen die optreden tot 4 maanden na de
laatste injectie van uw kind met adalimumab. 

•  Vertel de arts van uw kind over: 
Alle nieuwe medische aandoeningen die uw 
kind heeft. Nieuwe medicijnen die uw kind 
gebruikt. Alle operaties die voor uw kind 
gepland staan.

Sommige mensen die adalimumab gebruiken 
kunnen ernstige bijwerkingen krijgen, 
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