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Aanvullende informatie betreffende Gilenya® 

(fingolimod) is beschikbaar in de Samenvatting 

van productkenmerken (SmPC).

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 
monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie 
worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door elke 
bijwerking die u ondervindt te melden. In Nederland kunt u 
vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen 
Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het 
meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). 
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder 
van de handelsvergunning van het product.
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De eerste keer dat u Gilenya® gebruikt
Uw arts zal de eerste Gilenya dosering in het ziekenhuis geven en u 
vragen minstens 6 uur in het ziekenhuis te blijven voor observatie. 
Dan kan uw arts maatregelen nemen als u last krijgt van bijwerkingen. 

Voordat u de eerste dosis Gilenya inneemt wordt een ECG (hartfilmpje) 
gemaakt en uw bloeddruk gemeten. Daarmee weet uw arts de conditie 
van uw hart. Na toediening van de eerste dosis Gilenya wordt ten 
minste 6 uur lang (of meer) om het uur uw hartslag en bloeddruk 
gecontroleerd. De reden hiervoor is dat Gilenya bij de eerste inname 
een verlaging van de hartslag kan veroorzaken. U kunt dan last 
krijgen van (draai)duizeligheid, misselijkheid of hartkloppingen, of u 
kunt zich niet lekker voelen. Als dat gebeurt, moet u dit onmiddellijk 
melden zodat uw arts passende maatregelen kan nemen. 

Tijdens die eerste 6 uur kunt u worden gecontroleerd met een continue 
ECG. Na 6 uur zal er weer een ECG worden afgenomen. Soms kan de 
observatie een overnachting in het ziekenhuis betekenen.

Als u in de eerste maand van de behandeling een dosis Gilenya 
vergeten bent, moet u dat aan uw behandelend arts laten weten 
voordat u de volgende dosis inneemt. Uw arts kan besluiten dat 
de eerstvolgende dosis dan weer in het ziekenhuis gegeven moet 
worden. Dat geldt ook als u ten minste 1 maand Gilenya heeft 
ingenomen en daarna langer dan 2 weken vergeten bent om Gilenya 
in te nemen. Als u echter korter dan 2 weken vergeten bent om Gilenya 
in te nemen, kunt u de volgende dosis innemen zoals gepland. 

Tijdens de behandeling met Gilenya®

Hart
Gilenya wordt niet aanbevolen bij patiënten met een hartaandoening 
of bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die de 
hartslag verlagen. U moet dan ook aan al uw behandelend artsen 
laten weten dat u wordt behandeld met Gilenya.

Introductie

De risicominimalisatie materialen voor Gilenya, fingolimod, zijn 
beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke 
risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Het gebruik van Gilenya®, fingolimod, verhoogt het 
risico op:

-  Trage hartslag (bradyaritmie) en onregelmatige hartslag bij 
start van de behandeling

- Infectie
- Macula-oedeem
- Verhoging van leverenzymen
- Afwijkingen aan de ongeboren vrucht

 

Voordat u Gilenya® gaat gebruiken 

Lage of onregelmatige hartslag
Als u een hartaandoening heeft of geneesmiddelen gebruikt die de 
hartslag verlagen wordt Gilenya niet aanbevolen. Voordat u Gilenya 
gaat gebruiken, moet u uw arts hiervan op de hoogte brengen. 
Als u toch een behandeling met Gilenya krijgt, zult u bij de eerste 
toediening van Gilenya waarschijnlijk een nacht in het ziekenhuis 
moeten blijven.

Zwangerschap
U mag niet zwanger zijn, want er bestaat een risico op het ontstaan van 
afwijkingen bij het ongeboren kind. Als u een vrouw in de vruchtbare 
leeftijd bent, dient u dan ook tevoren een zwangerschapstest te doen 
die aantoont dat u niet zwanger bent.

Infectie
Tijdens het gebruik van Gilenya kunt u vatbaarder zijn voor infecties. 
Als u tijdens of tot 2 maanden na het gebruik van Gilenya denkt dat 
u een infectie of koorts heeft of als u zich grieperig voelt of hoofdpijn 
heeft en daarnaast last heeft van een stijve nek, gevoeligheid voor 
licht, misselijkheid en/of u zich verward voelt (dit kunnen klachten 
zijn van meningitis), neemt u dan direct contact op met uw arts.

Vermindering van het gezichtsvermogen
Gilenya kan een vochtophoping achter het netvlies van het oog 
veroorzaken. Deze aandoening, die macula-oedeem wordt genoemd, 
kan verholpen worden als u het op tijd meldt. Informeer daarom uw 
arts onmiddellijk over elke verandering in uw gezichtsvermogen 
tijdens en tot 2 maanden na de behandeling. 

Leverfunctie
Gilenya kan afwijkingen in de resultaten van leverfunctietesten 
veroorzaken. Voordat u begint met Gilenya, en in maand 1, 3, 6, 9 en 
12 van uw behandeling moet uw bloed onderzocht worden. Daarna 
zal de arts uw bloed periodiek controleren.

Zwangerschap
U moet voorkomen dat u tijdens de behandeling met Gilenya en tot 
ten minste 2 maanden na het stoppen met de behandeling zwanger 
raakt, omdat er een risico bestaat op het ontstaan van afwijkingen 
bij het ongeboren kind. Bespreek met uw arts welk betrouwbaar 
anticonceptiemiddel u tijdens de behandeling en tot 2 maanden na 
stopzetting daarvan moet gebruiken. 

Informeer uw arts onmiddellijk in geval van (bedoelde of onbedoelde) 
zwangerschap tijdens en tot ten minste 2 maanden  
na stopzetting van de behandeling  
met Gilenya.


