Natalizumab (Tysabri®) M.S. patiënten

Geachte heer, mevrouw,
U wordt behandeld met Natalizumab op het dagcentrum van het UMCG. De toediening van
Natalizumab kan uw weerstand tegen infecties verminderen. In geval van een dreigende of actieve
infectie kan het nodig zijn om de toediening uit te stellen. Daarom verzoeken wij u om 1 of 2 dagen
voor elk bezoek aan het dagcentrum de onderstaande vragen te beantwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Heeft u de afgelopen 2 weken koorts gehad?
Heeft u de afgelopen 2 weken het gevoel van koude rillingen gehad?
Heeft u open wondjes of wonden?
Bent u neusverkouden waarbij u groen of bloederig snot snuit?
Hoest u gekleurd slijm op?
Bent u benauwd of kortademig?
Heeft u pijn op de borst bij lichamelijke inspanning?
Heeft u klachten van blaasontsteking? Dat zijn bv pijn bij plassen, vaak plassen en vies
ruikende urine.
Bent u de afgelopen twee weken geopereerd?
Heeft u sinds het laatste Natalizumab infuus nieuwe medicijnen (anders dan uw medicijnen
voor M.S.) gekregen van een arts?
Heeft u tuberculose of bent u in contact geweest met iemand die tuberculose heeft gehad?
Heeft u bijwerkingen gemerkt van het vorige infuus?
Zijn er sinds het vorige infuus nieuwe klachten op neurologisch gebied zoals problemen met
lopen, spreken, nadenken of onthouden ontstaan?

Wanneer u één of meer vragen met ja hebt beantwoord bestaat de kans dat de toediening van
Natalizumab moet worden uitgesteld. Wij vragen u om in dat geval zo snel mogelijk telefonisch te
overleggen met uw neuroloog via telefoonnr. 050-3616161 om na te gaan of de toediening
inderdaad moet worden uitgesteld. Zo ja, wilt u dan zelf uw afspraak op het dagcentrum afzeggen,
via telefoonnr. 050-3613033 liefst een dag van tevoren maar uiterlijk op de dag van de afspraak
tussen 8.15 en 8.30. U kunt dan eventueel meteen een nieuwe afspraak maken.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers dagcentrum
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