
Meer informatie 
•  Deze informatiekaart is ook te vinden op  www.abbvie-rmm.nl/ven-pat
•  Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. 
•  Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker. 
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)

Deze patiënt gebruikt venetoclax  voor CLL, wat tumorlysissyndroom (TLS) kan 
veroorzaken in de eerste 5 weken van de behandeling. Let op bij gebruik van venetoclax. Venetoclax is het werkzaam bestanddeel 

in het medicijn.
Venetoclax wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met CLL. Deze 
kaart bevat informatie die u moet weten over tumorlysissyndroom en venetoclax.

Raadpleeg alstublieft de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) of neem 
contact op met AbbVie via 0800-9070 voor meer informatie. Extra exemplaren van 
de kaart kunt u opvragen via info.nl@abbvie.com.
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Belangrijke contactgegevens
Mijn naam:

Mijn contactpersoon bij noodgevallen (naam en telefoon):

Naam arts – voorschrijver venetoclax:

Telefoonnummer arts:

Belangrijke Veiligheidsinformatie voor 
Zorgprofessionals over venetoclax en TLS

Patiëntenkaart
Veiligheidsinformatie over Venclyxto® (venetoclax) voor patiënten 
met Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

  Beoordeel bloedchemie: kalium, urinezuur, fosfor, calcium, en creatinine.
  Corrigeer direct afwijkingen in de bloedchemie. Dit kan fataal zijn indien 
onbehandeld. 
  Indien u TLS vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met de 
voorschrijvend arts vermeld op deze kaart.

-  Houd deze patiëntenkaart altijd bij u.
-  Laat deze kaart zien aan elke arts die betrokken is bij uw medische 

zorg of als u naar de Spoedeisende Hulp gaat.
-  Gebruik venetoclax altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld.



Wat moet ik weten over TLS? Hoe kan ik mijn risico op het krijgen van TLS verkleinen?

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Wat moet ik doen als ik TLS symptomen krijg?

Tijdens uw behandeling kunt u hoge concentraties van bepaalde lichaamszouten 
(zoals kalium en urinezuur) in het bloed ontwikkelen. Dit kan leiden tot een 
aandoening genaamd tumorlysissyndroom (TLS) in de eerste 5 weken van de 
behandeling.

Drink minstens 1.5 tot 2 liter water per dag: 
  vanaf 2 dagen voor uw eerste dosis,
  op de dag van uw eerste dosis en
  elke dag van de eerste 5 weken van uw behandeling. Genoeg water 
drinken helpt om de verhoogde concentraties bloedzouten af te voeren 
via de urine.

Ga naar uw afspraken voor bloedonderzoek, omdat dit uw arts zal helpen 
bij het identificeren van TLS.
Begin vóór uw behandeling met venetoclax met een ander medicijn dat 
de toename van het bloedzout (urinezuur) in uw lichaam helpt voorkomen, 
zoals aangegeven door uw arts. Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe 

informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.
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 medicijn. 

Als u tijdens uw behandeling TLS symptomen ervaart, moet u:

Onmiddellijk uw arts bellen of medische hulp zoeken,

Stoppen met het gebruik van venetoclax

• koorts of rillingen
• misselijkheid of braken
• verward gevoel
• gevoel van kortademigheid
• onregelmatige hartslag

• donkere of troebele urine
• gevoel van ongebruikelijke moeheid
• spier- of gewrichtspijn
• stuipen of toevallen
• buikpijn en opgezette buik

Symptomen van TLS

Lees de Patiëntenbijsluiter voor meer informatie.


