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▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken 
van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Beste patiënt(e),

Uw zorgverlener heeft in overleg met u besloten een
behandeling met HEMLIBRA®  (emizicumab) op te starten. 

Dit logbook is ontworpen om u te helpen uw behandeling 
bij te houden.

Voor meer informatie betreffende HEMLIBRA kan u
steeds volgende website raadplegen: www.hemcoach.be.

Gebruik volgende code om toegang te krijgen tot 
de website: 

 Roche2020

De informatie op deze website  geeft geen medisch
advies en treedt niet in de plaats van het advies van
uw zorgverlener.
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 30 mg/1 ml 60 mg/0,4 ml 105 mg/0,7 ml 150 mg/1 ml
 (30 mg/ml) (150 mg/ml) (150 mg/ml) (150 mg/ml)

Naam .....................................................................................

Voornaam ..............................................................................

Geboortedatum ....................................................................

Adres .....................................................................................

.....................................................................................

Telefoon ................................................................................

Behandelingscentrum ...........................................................

Adres .....................................................................................

.....................................................................................

Centrale telefoon ..................................................................

Telefoon van de dienst .........................................................

Geneesheerspecialist ............................................................

Dossiernummer .....................................................................

Behandelend geneesheer .....................................................

Telefoon ................................................................................

MEDISCHE GEGEVENSPERSOONLIJKE GEGEVENS
Hemofilietype ..........................................................................

Factordeficiëntiegraad in % ....................................................

Vaccinatie

Hepatitis A, datum ..................................................................

Hepatitis B, datum ..................................................................

Andere .....................................................................................

Dosering HEMLIBRA

Schema (vink aan wat past): 

 Wekelijks

 Elke 2 weken

 Elke 4 weken

Startdatum:

     /          /

milliliter per flacon

ONDERHOUDSDOSIS
week 5+

Mijn dosis:

mg

aantal flacons

Totaal volume:

ml
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EERSTE HULP in noodsituaties

Neem contact op met een bevoegde gezondheidszorg- 
beoefenaar voor onmiddellijke medische zorg.

Vertel uw arts dat u HEMLIBRA neemt voordat er 
laboratoriumtests worden gedaan om te bepalen hoe 
goed uw bloed stolt, omdat HEMLIBRA in het bloed 
sommige laboratoriumtests kan verstoren waardoor de 
uitslagen onjuist kunnen zijn.

Er zijn ernstige en mogelijk levensbedreigende bijwerkingen 
waargenomen wanneer een “bypassing agent” met de 
naam aPCC (geactiveerd protrombinecomplex-concentraat) 
werd gebruikt bij patiënten die ook HEMLIBRA kregen.
Een patiënt onder emicizumab behandeling, mag 
“bypassing agents” gebruiken om occasionele bloedingen 
te behandelen wanneer de adviezen voor toediening van 
deze bypassing agents worden gevolgd.
Deze zijn te vinden in de bijsluiter van de producten.

Vraag het secretariaat van de vereniging van Hemofilie- & 
‘von Willebrand patiënten (AHVH)’ een uittreksel van de 
gids uitgebracht door de Wereld Hemofilie Vereniging voor 
de landen waar u van plan bent naartoe te gaan.

Laat het certificaat op de volgende pagina tekenen door uw 
arts om problemen aan de douane te vermijden. Indien u ter 
plaatse een arts dient te raadplegen, is het aanbevolen dit 
certificaat bij de hand te hebben.

PRAKTISCHE REISGIDS
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LETTERS TO CUSTOMS OR PORT OF ENTRY 
Dear Sir or Madam,

A person with hemophilia or other inherited bleeding  
disorder can control internal or external bleeding only with 
infusion of plasma-derived or recombinant concentrate or 
injection of monoclonal antibodies.

____________ (patient’s name), who suffers from 
______________ (hemophilia, von Willebrand disease, or  
other inherited bleeding disorder), born …./…/….. is  
travelling to ___________________. It would not be possible 
for him/her to travel without a supply of treatment.  
S/he carries with him/her sufficient units for self-infusion as 
maintenance therapy and additional amounts in the event of 
an emergency. S/he also carries the syringes, needles, etc., 
necessary for infusion/injection. _________ prescribed drugs 
are also being carried for management of _______________.

A customs official who inadvertently withholds bottles of 
plasma-derived, recombinant concentrate or monoclonal  
antibodies may place _______________’s (patient’s name) life 
in jeopardy. For purposes of comparison, it is as if insulin 
vials were withheld from a person with diabetes.

In anticipation of your cooperation, I am,

Yours very truly,

Stamp Signature
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 30 mg/1 ml 60 mg/0,4 ml 105 mg/0,7 ml 150 mg/1 ml
 (30 mg/ml) (150 mg/ml) (150 mg/ml) (150 mg/ml)

 30 mg/1 ml 60 mg/0,4 ml 105 mg/0,7 ml 150 mg/1 ml
 (30 mg/ml) (150 mg/ml) (150 mg/ml) (150 mg/ml)

DOSERING

•  1,5 milligram voor elke kilo die u weegt, 1x per week geïnjecteerd, 
of 
•  3 milligram voor elke kilo die u weegt, elke 2 weken geïnjecteerd, 
of
•  6 milligram voor elke kilo die u weegt, elke 4 weken geïnjecteerd. 

Onderhoudsdosering Week 5 en daarna:
De beslissing om de onderhoudsdosering van 1,5 milligram
eenmaal per week, 3 milligram elke 2 weken of 6 milligram  
elke 4 weken toe te passen moet genomen worden in overleg 
met uw arts en, waar van toepassing, met uw verzorger.

mg = milligram; ml = milliliter

Bij het samenstellen van het totale te injecteren volume
mogen de verschillende concentraties HEMLIBRA 
(30 mg/ml en 150 mg/ml) niet in één injectiespuit  
worden gecombineerd.

De hoeveelheid HEMLIBRA-oplossing die bij elke injectie 
wordt toegediend mag niet meer dan 2 ml zijn.

De dosis is 3 milligram voor elke kilo die u weegt,  
eenmaal per week geïnjecteerd. 

Mijn dosis:

mg

Totaal volume

ml

Totaal volume

ml

ONDERHOUDSDOSIS
week 5+

aantal flacons

Startdatum:

     /          /

milliliter per flacon

Startdatum:

     /          /

milliliter per flacon

OPLAADDOSIS
week 1 tot 4

Mijn dosis:

mg aantal flacons
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2,5 ml

12

2,5
ml

1

2

dij
cuisse

Dit materiaal, niet aanwezig in de toedieningskit, kan u steeds verkrijgen bij uw apotheker 
ce matériel, non inclu dans le kit, est à vous fournir en pharmacie

buik 
ventre

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

▼Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations 
relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

maximum
2 ml

HEMLIBRA®  (emicizumab) 
PLACEMAT

23

1
min. 

2,5 cm

R.E.: Dr. Christine Lenaerts -M-BE-00000406 - created on 07/01/2021

flacon

4

opzuignaald
aiguille de transfert

injectiespuit
seringue

injectienaald
aiguille d’injection

alcohol doekjes
lingette alcoolisée

compres
compresse

kleefverband
sparadrap

08 2021   B2002

Deze kit bevat de volgende materialen:

Opzuignaald
1 x SOL-M met filter 5 micrometers  

Injectiespuit
1 x Omnifix® Luer Lock Solo 2 ml

Injectienaald
1 x Sterican® 26G

Alcohol doekjes Compres

Kleefverband

Dit materiaal, niet aanwezig in de toedieningskit, 
kan u steeds verkrijgen bij uw apotheker.

GIDS voor ZELFTOEDIENING
HEMLIBRA:
Elke HEMLIBRA verpakking bevat 1 flacon.

TOEDIENINGSKIT (CNK 4125928)
Volgende toedieningsmaterialen worden ter beschikking 
gesteld onder de vorm van een toedieningskit. Deze wordt u 
kosteloos ter beschikking gesteld en kan u bij uw apotheker 
samen met uw flacons HEMLIBRA verkrijgen.

DE WERKRUIMTE
Gebruik de injectie placemat als werkvlak en verzamel alle 
nodige materialen erop.

• Kijk de vervaldatum van het product na.

• Laat de injectieflacon(s) voor gebruik 15 minuten op 
kamertemperatuur komen. Doe dit niet in direct zonlicht.

• Kies een rustige omgeving;

• Reinig het injectieoppervlak met een desinfecterend middel;

• Was uw handen goed met water en zeep.
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INJECTEREN Voorbereiding INJECTEREN Voorbereiding

Lucht in de flacon spuiten

Luchtbellen verwijderen
Geneesmiddel in de injec-
tiespuit zuigen

De opzuignaald beveiligen 
met het dopje

Verwijder de dop van  
de injectieflacon

Maak de bovenkant van  
de injectieflacon schoon

De opzuignaald op de 
injectiespuit plaatsen

Lucht in de injectiespuit 
zuigen

Het dopje van de  
opzuignaald halen

De opzuignaald in 
de flacon steken

De flacon
ondersteboven houden
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9 10
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90°

45°

INJECTEREN Toediening INJECTEREN Toediening

De injectieplaats  
schoonmaken

De opzuignaald van de 
injectiespuit halen

De injectienaald op de 
injectiespuit zetten

Verwijder 
de naaldbeschermer

Naaldpunt

Controle van het  
veiligheidsmechanisme

Verwijder de bescherm-
huls van de injectienaald

Pas de zuiger aan naar 
de voorgeschreven dosis

Bedek de naald met de 
naaldbeschermer

Stop het bloeden  
indien nodig

Subcutane injectie 
onderhuids

Gooi de injectiespuit en 
naald weg

14 15

5

4

1

3

2

6

7 8

9 10

1211



EEN VERSLAG BIJHOUDEN 
Het is belangrijk om HEMLIBRA te gebruiken zoals  
voorgeschreven door uw zorgverlener. Het is aangewezen een 
verslag bij te houden telkens u HEMLIBRA gebruikt.

Registreer deze gegevens op volgende pagina’s:
1. Verwijder de stickers van de gebruikte flacon(s) en kleef 

deze in uw logbook zoals aangegeven op het voorbeeld 
hieronder

2. Datum
3. Uur
4. Injectielocatie

LOGBOOK INPUT

Indien u naast HEMLIBRA bijkomend nog gebruik moet 
maken van factor VIII of bypassing agents, gelieve dit te 
registeren op pagina 39.
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Etiketten van de gebruikte productenLocatieRedenDatum
& uur

REDEN INSPUITING

1. Spontane bloeding

2. Traumatische bloeding

3. Supplementaire perfusie voor eenzelfde bloeding

4. Chirurgie

5. Preventie van de bloedingen

6. Immuuntolerantie

7. Andere (recuperatiecontrole)

REGISTRATIE VAN GEBRUIK VAN FACTOR VIII of BPAS

Indien u onverwacht toch gebruik moet maken van een  
bijkomende injectie van factor VIII of bypassing agents,  
is het aangewezen deze hier te registeren zodat uw  
zorgverlener uw behandeling kan evalueren. 

Gelieve ook steeds de reden aan te geven met behulp van 
onderstaande nummering (reden inspuiting).

EEN VERSLAG BIJHOUDEN 
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NOTA’S
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Referentie
Bijsluiter HEMLIBRA (emicizumab): informatie voor de gebruiker (augustus 2020)

n.v. Roche 
Dantestraat 75
1070 Brussel
T. +32 (0)2 525 82 11
www.roche.be
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