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Let op bij gebruik van rituximab. Rituximab is het werkzaam
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naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden
vastgesteld.
Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen
van groot belang. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. In Nederland kunt u vermoede
bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt
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▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring
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