
Belangrijk:

•  Lees deze brochure zorgvuldig door voor de start van uw behandeling  
met emicizumab.

•  Zoek bij een noodgeval onmiddellijk medische hulp. 

•  Uw zorgverlener moet u een patiëntenkaart geven die u altijd bij u moet dragen. Laat 
deze patiëntenkaart zien aan iedere zorgverlener bij wie u onder behandeling bent en aan 
het laboratoriumpersoneel dat uw stollingstests uitvoert.

•  Emicizumab kan sommige laboratoriumtests beïnvloeden. Vertel uw arts dat u emicizumab 
gebruikt voordat er laboratoriumtests worden gedaan om te bepalen hoe goed uw bloed 
stolt, omdat de uitslagen van zulke tests onjuist kunnen zijn.

•  Dit medicijn kan ernstige en mogelijk levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken als u 
ook geactiveerd protrombinecomplex-concentraat (aPCC) gebruikt.

 
Deze bijwerkingen zijn: 
Vernietiging van rode bloedcellen (trombotische microangiopathie (TMA)):
Dit is een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening waarbij de binnenwand van de 
bloedvaten beschadigd is en zich bloedstolsels vormen in de kleine bloedvaten.  
In sommige gevallen kan dit de nieren en/of andere organen beschadigen.
•  U krijgt last van verwardheid, zwakte, zwelling van armen en benen, geel worden van huid 

en ogen, vage buik- of rugpijn, misselijkheid, overgeven of minder plassen.

Bloedstolsels (trombo-embolie): 
Er kunnen zich bloedstolsels vormen. In zeldzame gevallen kan zich een bloedstolsel  
vormen in de bloedvaten en deze blokkeren, wat levensbedreigend kan zijn.
•  Bij een bloedstolsel in een ader vlak onder de huid krijgt u last van: zwelling, warmte,  

pijn, roodheid;
•  Bij een bloedstolsel in een ader achter uw oog krijgt u last van: hoofdpijn, gevoelloosheid  

in uw gezicht, pijn of zwelling van de ogen, problemen met het zicht;
•  Bij ernstige beschadiging van het huidweefsel krijgt u last van: zwart worden van de huid.

Krijgt u last van deze bijwerkingen? Stop met het gebruik van emicizumab en  
aPCC en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Lees ook de bijsluiter van emicizumab voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen.

Informatiebrochure voor de patiënt, ouders en  
verzorgers van de patiënt over Hemlibra®  
(emicizumab is de werkzame stof)



Wat u moet weten over emicizumab

Wat is emicizumab?
Emicizumab behoort tot een groep medicijnen die “monoklonale antilichamen” worden genoemd.
Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van mensen van alle leeftijden met hemofilie A:
 • die factor VIII-remmers hebben ontwikkeld
 • die geen factor VIII-remmers hebben ontwikkeld met:
  -  ernstige ziekte (de hoeveelheid factor VIII in het bloed is minder dan 1%)
  -  matig-ernstige (moderate) ziekte (de hoeveelheid factor VIII in het bloed is 1% tot 5%) 

met een ernstig fenotype voor bloedingen.

Hemofilie A is een bloedingsstoornis die iemand al bij de geboorte kan hebben, veroorzaakt 
door een tekort of gebrek aan factor VIII, waardoor het bloed niet stolt op een normale 
manier. Factor VIII-remmers zijn eiwitten die ervoor zorgen dat vervangende factor VIII niet 
meer werkt als deze wordt gegeven aan patiënten.

Hoe is emicizumab onderzocht?
Emicizumab is onderzocht bij volwassenen en kinderen met hemofilie A.

Hoe wordt emicizumab gebruikt bij hemofilie A
Emicizumab wordt gegeven als een injectie onder de huid (subcutaan). Wanneer het medicijn 
gebruikt wordt zoals voorgeschreven, blijft de hoeveelheid in het bloed stabiel. Uw arts 
of verpleegkundige zal u en/of uw verzorger laten zien hoe emicizumab geïnjecteerd moet 
worden. Nadat u en/of uw verzorger zijn getraind, zal u in staat zijn om dit medicijn thuis te 
injecteren, alleen of met hulp van een verzorger. Dit medicijn wordt gebruikt om bloedingen 
te voorkomen of om het aantal bloedingen te verminderen bij mensen met hemofilie A.  
Het mag niet gebruikt worden om een bloeding te behandelen.

Als ik emicizumab gebruik, kan ik “bypassing agents” (medicijnen die helpen bij 
de bloedstolling maar op een andere manier dan factor VIII) blijven gebruiken om 
bloedingen te voorkomen?
Voorbeelden van “bypassing agents” zijn geactiveerd protrombinecomplex (aPCC) en 
recombinante factor VIIa (rFVIIa).

•  Vertel uw arts als u behandeld wordt met geactiveerd protrombinecomplex-concentraat 
(aPCC) (FEIBA). Het gebruik hiervan moet worden vermeden, behalve als er geen 
andere behandelopties/alternatieven zijn, omdat de volgende ernstige en mogelijk 
levensbedreigende bijwerkingen zijn voorgekomen wanneer aPCC werd gebruikt bij 
patiënten die ook behandeld werden met emicizumab:

 Vernietiging van rode bloedcellen (trombotische microangiopathie (TMA)):
Dit is een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening waarbij de binnenwand 
van de bloedvaten beschadigd is en zich bloedstolsels vormen in de kleine bloedvaten.  
In sommige gevallen kan dit de nieren en/of andere organen beschadigen.
 - U krijgt last van verwardheid, zwakte, zwelling van armen en benen, geel worden van 

huid en ogen, vage buik- of rugpijn, misselijkheid, overgeven of minder plassen.

Bloedstolsels (trombo-embolie): 
Er kunnen zich bloedstolsels vormen. In zeldzame gevallen kan zich een bloedstolsel 
vormen in de bloedvaten en deze blokkeren, wat levensbedreigend kan zijn.
-   Bij een bloedstolsel in een ader vlak onder de huid krijgt u last van: zwelling,  

warmte, pijn, roodheid;
-   Bij een bloedstolsel in een ader achter uw oog krijgt u last van: hoofdpijn, 

gevoelloosheid in uw gezicht, pijn of zwelling van de ogen, problemen met het zicht;
-   Bij ernstige beschadiging van het huidweefsel krijgt u last van: zwart worden  

van de huid.

Krijgt u last van trombotische microangiopathie of trombo-embolie? Stop met het 
gebruik van emicizumab en aPCC en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

•  Voordat u begint met het gebruik van emicizumab, overleg met uw arts 
over wanneer u een ‘bypassing agent’ mag gebruiken en welke dosering en 
doseringsschema u moet gebruiken. Volg de instructies van uw arts nauwkeurig op.

•  Als ‘bypassing agents’ nodig zijn tijdens de emicizumab-behandeling, moet uw arts met 
u en/of uw verzorger de exacte dosis en het schema van de te gebruiken ‘bypassing 
agents’ bespreken.

•  Emicizumab zorgt ervoor dat uw bloed beter gaat stollen. De dosis van de ‘bypassing 
agent’ die nodig is kan daardoor lager zijn dan vóórdat u emicizumab gebruikte. De dosis 
en de duur van de behandeling met ‘bypassing agents’ hangt af van de plaats en de 
ernst van de bloeding en van uw algemene gezondheid.

Welke belangrijke informatie moet ik altijd aan zorgverleners geven zodat zij mij de 
juiste zorg kunnen geven?
•  Vertel dat u emicizumab krijgt voor de behandeling van hemofilie A.
•  Vertel dat u emicizumab gebruikt voordat er laboratoriumtests worden gedaan om te 

bepalen hoe goed uw bloed stolt, omdat de aanwezigheid van emicizumab in het bloed 
sommige laboratoriumtests kan beïnvloeden waardoor de uitslagen onjuist kunnen zijn. 
Uw arts kan deze laboratoriumtests ‘stollingstests’ en ‘remmer-bepalingen’ noemen.

•  Krijgt u een bijwerking? Vertel dit altijd aan de arts die u emicizumab heeft voorgeschreven.




