
INFORMATIE VOOR 
PATIËNTEN OVER OLUMIANT® 
(BARICITINIB)

Dit document bevat belangrijke 
informatie waar u voor en tijdens 
behandeling met Olumiant van op de 
hoogte moet zijn. 

Houd deze informatie bij u en toon deze 
aan andere zorgverleners die betrokken 
zijn bij uw medische zorg of behandeling. 

Telefoonnummer arts:

Naam arts (die Olumiant heeft voorgeschreven):

Uw naam:

PP-BA-NL-0550www.lilly.nl
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Zwangerschap
•  Gebruik Olumiant niet als u zwanger bent of denkt 

dat u zwanger bent. 
•  Gebruik effectieve anticonceptie terwijl u 

Olumiant gebruikt (en tot 1 week erna als u met de 
behandeling stopt). 

•  Als u zwanger wordt (of wilt worden), zeg dat dan 
direct aan uw arts. 

Infecties
Olumiant kan bestaande infecties erger maken of de 
kans verhogen dat u een nieuwe infectie krijgt of de 
kans op virale reactivatie verhogen. Informeer uw arts 
onmiddelijk als u verschijnselen van infectie krijgt,  zoals:
•  koorts, wondjes, zich vermoeider voelen dan 

gebruikelijk of gebitsproblemen;
•  een hoest die niet weggaat, ’s nachts zweten en 

gewichtsverlies. Dit kunnen verschijnselen zijn van 
tuberculose (een infectie aan de longen);

•  een pijnlijke huiduitslag met blaartjes. Dit kan een 
teken zijn van een infectie met herpes zoster.

Bloedvet
•  Tijdens het gebruik van Olumiant kan de arts het 

vetgehalte in uw bloed (bijv. cholesterol) controleren. 

Bloedstolsels
Olumiant kan een aandoening veroorzaken waarbij zich 
een bloedstolsel vormt in uw been dat zich naar uw 
longen kan verplaatsen. 

Licht onmiddellijk uw arts in als u één van de volgende 
verschijnselen ervaart: 
•  Zwelling of pijn in een been
•  Warm gevoel of roodheid van een been
•  Onverwacht tekort aan adem
•  Snelle ademhaling
•  Pijn op de borst
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