Wordt u zwanger tijdens de behandeling of
binnen 1 week na de laatste dosis?

!

Wordt u zwanger, denkt u dat u zwanger kunt zijn of wilt u zwanger worden? Dan moet u
stoppen met uw behandeling.
Zeg het meteen tegen uw arts als u zwanger wordt tijdens de behandeling of binnen
1 week na het stoppen met de behandeling. Er moeten vervolgonderzoeken plaatsvinden.
De fabrikant van het geneesmiddel heeft een zwangerschapsregister opgezet (Pregnancy
Outcomes Enhanced Monitoring (POEM)). Hiermee wordt informatie verzameld over
zwangerschap bij patiënten die Ponvory kort voor en/of tijdens hun zwangerschap
hebben gebruikt. Ook wordt bijgehouden hoe het gaat met de baby’s die uit die
zwangerschappen worden geboren.
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Ponvory (ponesimod) filmomhulde tabletten

Herinneringskaart voor de patiënt
met betrekking tot zwangerschap
Informatie voor vrouwen die zwanger kunnen worden
Draag deze kaart altijd bij u. Laat hem zien aan alle gezondheidszorgbeoefenaars
die u raadpleegt.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
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Voordat u met Ponvory begint
Gebruik Ponvory niet als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft. Gebruik het ook
niet als u zwanger kunt worden en geen effectieve anticonceptie gebruikt
• Voordat u met de behandeling met Ponvory kunt beginnen, moet er eerst een
zwangerschapstest worden gedaan. Uw arts moet bevestigen dat de uitslag negatief is.
• Voordat u met de behandeling begint, legt uw arts aan u uit welke mogelijke schadelijke
gevolgen dit geneesmiddel kan hebben voor het ongeboren kind als u tijdens de
behandeling zwanger zou worden. U krijgt ook uitleg wat u kunt doen om dit risico zo
klein mogelijk te houden. Ook tijdens de behandeling zal uw arts u hierop blijven wijzen.
• Praat met uw arts over welke betrouwbare voorbehoedsmiddelen u het best kunt
gebruiken. U moet die anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en tot minimaal
1 week nadat u met de behandeling bent gestopt.

Zolang u Ponvory gebruikt
Zolang u dit geneesmiddel gebruikt, mag u absoluut niet zwanger worden. Tijdens uw
behandeling moet u af en toe weer een zwangerschapstest (laten) doen.
• U moet effectieve voorbehoedsmiddelen gebruiken tijdens uw behandeling en tot
minimaal 1 week na de laatste dosis.
• Wilt u proberen zwanger te worden? Dan moet u minimaal 1 week voordat u dit gaat
proberen, stoppen met dit geneesmiddel. Neem contact op met uw arts, apotheker of
verpleegkundige over het risico van schadelijke effecten op het ongeboren kind.
Hij of zij kan u advies geven.
• Wordt u zwanger, denkt u dat u zwanger kunt zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan
contact op met uw arts om een afspraak te maken. De behandeling moet onmiddellijk
worden stopgezet. Verderop vindt u informatie over het melden dat u zwanger bent.
• Geef geen borstvoeding.

Als u bent gestopt met Ponvory
• Stopt u met Ponvory omdat u zwanger bent of wilt proberen zwanger te worden? Dan
kunnen uw problemen van multiple sclerose terugkomen of erger worden. U kunt ook
nieuwe klachten krijgen. Zeg het onmiddellijk tegen uw arts als u dit merkt nadat u met
dit geneesmiddel bent gestopt.
• Bent u met dit geneesmiddel gestopt? Dan moet u nog minstens 1 week wachten
voordat u probeert om zwanger te worden. U moet dus minstens 1 week doorgaan met
effectieve voorbehoedsmiddelen.
• Wordt u zwanger binnen 1 week na het stoppen met de behandeling? Zeg het dan
onmiddellijk tegen uw arts. Hierna vindt u informatie over het melden van uw
zwangerschap.

