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Patiëntenkaart voor mogelijke longproblemen 
 

 

ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) 
 

 
U moet deze kaart altijd bij u hebben en aan elke arts die u raadpleegt, tonen. 
 

• Bespreek vóór de behandeling met uw behandelend arts (oncoloog) welke 
andere arts of medische instelling u moet raadplegen als uw behandelend arts 
(oncoloog) niet beschikbaar is of als u op reis bent. 

• Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel ENHERTU® gebruikt.  

• Deze patiëntenkaart helpt u bij het herkennen van verschijnselen van longproblemen 
die u kunt ervaren met ENHERTU®. 

• Lees deze informatie voordat u ENHERTU® toegediend krijgt en vóór elke infusie.  

 
 
 
 
 
Niet alle mogelijke bijwerkingen worden op deze kaart vermeld. 
 
Lees de patiëntenbijsluiter van ENHERTU® of raadpleeg uw arts voor meer informatie over 
bijwerkingen. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de 
website www.fagg.be , rubriek “Zoek informatie over een vergund geneesmiddel”. 
 

 

 

Belangrijke mogelijke longproblemen die zich met uw behandeling kunnen 
voordoen 
 
Patiënten die worden behandeld met ENHERTU®, kunnen als gevolg van longproblemen een risico 
lopen op ernstige bijwerkingen en bijwerkingen die tot de dood kunnen leiden. Longproblemen 
vroeg opsporen en behandelen, is belangrijk om dit risico te beperken.  
 
Het is belangrijk dat u uw behandelende arts onmiddellijk belt of raadpleegt als u tijdens uw 
behandeling een van de volgende tekenen of verschijnselen opmerkt, zoals de volgende: 

• hoesten 
• kortademigheid,  
• koorts,  
• of andere nieuwe of ergere ademhalingsproblemen. 

In geen geval mag u proberen deze symptomen zelf te behandelen.  
 

http://www.fagg.be/
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Voordat met een behandeling met ENHERTU® wordt gestart en vóór elke infusie  
 
Breng uw arts op de hoogte van  

• alle long- of hartproblemen die u heeft of in het verleden heeft gehad, met name als u 
een voorgeschiedenis van longproblemen heeft, waaronder een ontsteking van de longen 
met de naam interstitiële longziekte (ILD);  

• alle andere medische problemen die u heeft of in het verleden heeft gehad; 

• alle geneesmiddelen die u inneemt, met inbegrip van geneesmiddelen die op recept en 
vrij verkrijgbaar zijn, vitamines en kruidensupplementen. Zorg ervoor dat u weet welke 
geneesmiddelen u inneemt. Houd er een lijst van bij die u aan uw arts kunt tonen.  

 
 
 
 

 

Contactgegevens 

• Mijn naam:  

• Mijn tel.:  

 

Voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: In een noodsituatie: Ik word momenteel 
behandeld met ENHERTU®.  

 

Contactgegevens van mijn arts: 

• Naam van mijn arts/verpleegkundige: 

• Tel. van de praktijk van mijn arts/verpleegkundige:  

 

 

 
 

 

 

 

DAIICHI SANKYO BELGIUM N.V.-S.A. 
Boulevard de France 3-5 

1420 Braine l’Alleud 
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