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9 december 2022 

Onderwerp: Risicominimalisatie-materiaal voor patiënten over de risico’s van faricimab  

Geachte <geslacht> <tussenvoegsel> <naam>, 
 
In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen willen wij u graag informeren over 
risicominimalisatie-materiaal voor faricimab, een bispecifiek antilichaam dat Ang-2 en VEGF-A remt. 
Het materiaal (brochure voor de patiënt) bevat aanbevelingen om risico’s van dit geneesmiddel te 
beperken of te voorkomen. 
 
Faricimab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met: 
• neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD); 
• visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME). 
 
Samenvatting 
• Bespreek met de patiënt/verzorger de belangrijkste klachten en verschijnselen van de 

belangrijkste risico’s van faricimab, waaronder infectieuze endoftalmitis en intraoculaire 
ontsteking. 

• Vertel de patiënt om onmiddellijk medisch hulp van een zorgverlener in te roepen als klachten 
en verschijnselen van deze risico’s optreden. 

• U wordt verzocht de “brochure voor de patiënt” aan de patiënt of zijn/haar familielid of 
verzorger mee te geven. 

 
De brochure voor de patiënt bevat: 
• Een beschrijving van de belangrijkste klachten en verschijnselen van de belangrijkste risico’s 

van faricimab, waaronder infectieuze endoftalmitis en intraoculaire ontsteking; 
• Een beschrijving wanneer de patiënt onmiddellijk medisch hulp van een zorgverlener moet 

inroepen als klachten en verschijnselen van deze risico’s optreden; 
• Een beschrijving van natte LMD en DME; 
• Een beschrijving hoe het middel werkt en wat te verwachten is van de behandeling; 
• Aanbevelingen voor gepaste zorg na de behandeling. 
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Bijgevoegd vindt u één exemplaar van de brochure voor de patiënt die aan de patiënt moet worden 
overhandigd tijdens het consult waarin tot de behandeling met faricimab wordt besloten. 
 
U kunt extra materiaal opvragen bij de afdeling Medische Informatie via 0348 438 000 of ga online 
naar go.roche.nl/contact. Het materiaal is online beschikbaar en te beluisteren op 
www.roche.nl/vabysmo, via het scannen van QR-code: 
 

 
 
Aanvullende informatie betreffende faricimab is beschikbaar in de Samenvatting van de 
productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. 
 
Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. U wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

Roche Nederland B.V. 
  
Mevr. H.C. Heijstek, PhD 
Regulatory Affairs Expert 

Mevr. E. Merkus, MSc 
Medical Value Manager 
 

 
Bijlage: 
• Brochure voor de patiënt over Vabysmo (faricimab) 
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