Draag deze kaart tijdens gebruik van filgotinib
altijd bij u en laat deze kaart zien aan elke
zorgverlener die betrokken is bij uw zorg of
behandeling, zoals een apotheker of spoedarts.

Uw naam:

Meld bijwerkingen bij het
Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Dit medicijn staat onder extra toezicht.
Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie
over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Naam van arts

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.

(die filgotinib heeft voorgeschreven):

Bijwerkingen met betrekking tot filgotinib
kunnen ook direct worden gemeld bij de houder
van de handelsvergunning van het product via
email: DrugSafety.Benelux@glpg.com.

De datum waarop u begon
met filgotinib:

Jyseleca-PAC-v2.0-09-2021

Telefoonnummer van arts:

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

Patiëntenwaarschuwingskaart
Let op bij gebruik van filgotinib.
Filgotinib is het werkzaam
bestanddeel in het medicijn.
Draag deze kaart altijd bij u.
Deze kaart bevat belangrijke informatie
voor patiënten over de veiligheid van
filgotinib. Lees de bijsluiter voor meer
informatie.

Infecties
• Filgotinib kan een bestaande infectie
verergeren of uw kans op een nieuwe
infectie vergroten. Vertel het uw arts
meteen als u ziek wordt of verschijnselen
merkt van een infectie, zoals:
• koorts of koude rillingen,
kortademigheid, hoesten, vermoeider
voelen dan normaal - dit kunnen
tekenen zijn van een longontsteking
• koorts, zweten, gewichtsverlies of een
hoest die niet weggaat - dit kunnen
tekenen zijn van tuberculose (tbc)
• een pijnlijke huiduitslag met
blaren - dit kan een teken zijn van
gordelroos (herpes zoster)
• Vraag uw arts voordat u met filgotinib
begint of u getest moet worden op tbc,
waaronder inactieve infecties
• Vertel het uw arts als u onlangs in nauw
contact bent geweest met een persoon
met tbc

Bloedstolsels in de aderen
van uw been of longen

Zwangerschap, anticonceptie
en borstvoeding

• Vertel het uw arts meteen als u
symptomen krijgt van bloedstolsels in
uw benen of longen, zoals een pijnlijk
gezwollen been, pijn op de borst of
kortademigheid

Filgotinib mag niet tijdens de zwangerschap
worden ingenomen

Cholesterol

• Als u zwanger wordt terwijl u filgotinib inneemt
of denkt dat u mogelijk zwanger bent, stop dan
met de inname van filgotinib en raadpleeg
onmiddellijk uw arts

• Een hoog cholesterolgehalte is
een belangrijke risicofactor voor
hartaandoeningen. Terwijl u filgotinib
inneemt, zal uw arts uw cholesterolgehalte
controleren. Dit zal helpen beslissen of
u een behandeling nodig heeft om uw
cholesterolgehalte te verlagen

Vaccins

• U mag bepaalde (levende) vaccins niet
krijgen (bijvoorbeeld ZostavaxTM, een
middel ter voorkoming van gordelroos)
wanneer u filgotinib inneemt
• Neem contact op met uw arts of apotheker
voordat u filgotinib inneemt. Mogelijk
willen zij controleren of al uw vaccinaties
in orde zijn

• Gebruik effectieve anticonceptiemiddelen
terwijl u filgotinib inneemt en gedurende
1 week na inname van uw laatste dosis

• Praat eerst met uw arts als u van plan bent
om zwanger te worden
Geef geen borstvoeding terwijl u filgotinib
inneemt

Effect op de mannelijke
vruchtbaarheid

De kans bestaat dat filgotinib zorgt voor
een verlaging van het aantal zaadcellen
of nadelige invloed heeft op de kwaliteit
van de zaadcellen. De effecten op het
kunnen verwekken van kinderen, en de
omkeerbaarheid van mogelijke effecten,
zijn onbekend. Praat met uw arts als
u nu of in de toekomst een kind wilt
verwekken.

