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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE | LIBTAYO® 350 MG CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR INFUSIE
▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via de website van het 
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

Samenstelling: LIBTAYO® 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie bevat per 1 ml concentraat 50 mg cemiplimab. Elke injectieflacon 
bevat 350 mg cemiplimab in 7 ml oplossing. Indicatie: LIBTAYO als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten 
met gemetastaseerd of lokaalgevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom (cutaan squameuzecelcarcinoom, mCSCC of laCSCC) die niet in
aanmerking komen voor curatieve chirurgie of curatieve radiotherapie. Dosering: Therapie dient te worden gestart door en onder toezicht te
staan van ervaren specialisten op het gebied van kankerbehandeling. Dosering De aanbevolen dosis is 350 mg, elke 3 weken, toegediend als 
intraveneus infuus gedurende 30 minuten. De behandeling kan worden voortgezet tot ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit optreedt. Er 
worden geen dosisverlagingen aanbevolen. Uitstellen van de dosis of stopzetting kan nodig zijn op basis van individuele veiligheid en tolerantie.
Kinderen: de veiligheid en werkzaamheid van LIBTAYO bij kinderen en adolescenten onder de leeftijd van 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn 
geen gegevens beschikbaar. Ouderen: er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten. Blootstelling aan cemiplimab is 
vergelijkbaar bij alle leeftijdsgroepen. Verminderde nierfunctie: er wordt geen dosisaanpassing voor LIBTAYO aanbevolen bij patiënten met 
nierfunctiestoornis. Er zijn beperkte gegevens voor LIBTAYO bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornis, CLcr 15 tot 29 ml/min. Verminderde 
leverfunctie: er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met lichte leverfunctiestoornis. LIBTAYO is niet onderzocht bij patiënten 
met matige of ernstige leverfunctiestoornis. Er zijn onvoldoende gegevens bij patiënten met matige of ernstige leverfunctiestoornis voor 
aanbevelingen inzake dosering. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de vermelde hulpstoffen.
Waarschuwingen: Immuungerelateerde bijwerkingen Er zijn ernstige en fatale immuungerelateerde bijwerkingen waargenomen met cemiplimab 
zoals immuungerelateerde pneumonitis, immuungerelateerde colitis, immuungerelateerde hepatitis, immuungerelateerde endocrinopathieën 
(hypothyroïdie, hyperthyroïdie, hypofysitis, bijnierinsufficiëntie, diabetes mellitus type 1), immuungerelateerde huidreacties, immuungerelateerde 
nefritis, paraneoplastische encefalomyelitis, meningitis, myositis, myocarditis en myasthenia gravis. Volg patiënten op tekenen en symptomen 
van immuungerelateerde bijwerkingen Behandeling met cemiplimab kan bij patiënten bij wie een solide orgaan is getransplanteerd het risico op 
afstoting van dit orgaan verhogen. Tevens kan Libtayo ernstige of levensbedreigende infusiegerelateerde reacties veroorzaken. Interacties: Er is 
geen onderzoek naar farmacokinetische interacties tussen geneesmiddelen uitgevoerd met cemiplimab. Het gebruik van systemische
corticosteroïden of immunosuppressiva voorafgaand aan de opstart van cemiplimab, behalve fysiologische doses van systemische 
corticosteroïden (≤ 10 mg/per dag prednison of equivalent), moet vermeden worden omwille van hun mogelijke verstoring van de 
farmacodynamische activiteit en werkzaamheid van cemiplimab. Zwangerschap: Cemiplimab wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap 
en bij meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden en die geen effectieve anticonceptie gebruiken, tenzij het klinisch voordeel zwaarder 
weegt dan het mogelijke risico. Indien een vrouw ervoor kiest om te worden behandeld met cemiplimab, dient zij geïnstrueerd te worden om geen 
borstvoeding te geven tijdens behandeling met cemiplimab en gedurende minstens 4 maanden na de laatste dosis. Bijwerkingen: De meest 
frequent voorkomende bijwerkingen in alle graden waren infusiegerelateerde reacties (4,1%), hypothyroïdie (9,6%), hyperthyroïdie (2,7%), 
pneumonitis (5,9%), diarree (13,2%), stomatitis (2,4%), hepatitis (1,4%), uitslag (23,3%), pruritis (12,3%), artralgie (5,0%), skeletspierstelselpijn 
(4,1%), artritis (1,4%), vermoeidheid (21,5%), alanine-aminotransferase verhoogd (5,5%), aspartaataminotransferase verhoogd (5,0%), 
alkalische fosfatase in het bloed verhoogd (2,7%), creatinine in het bloed verhoogd (1,8%). De meest frequent optredende graad ≥3 bijwerkingen 
(variërend van <0,1-2,3%) waren diabetes mellitus type 1, bijnierinsufficiëntie, hypofysitis, paraneoplastische encefalomyelitis, encefalitis, 
meningitis, Guillain-Barré-syndroom, myocarditis, pericarditis, pneumonitis, dyspneu, diarree, hepatitis, uitslag, skeletspierstelselpijn, artritis, 
myositis, vermoeidheid, alanine-aminotransferase verhoogd, aspartaataminotransferase verhoogd. Er zijn ernstige cutane bijwerkingen, 
waaronder Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN) gemeld in verband met cemiplimabbehandeling. ATC-
code: L01XC33. Verpakking: LIBTAYO 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie bevat per verpakking 1 
injectieflacon.(EU/1/19/1376/001). Aflevering: U.R. Voor prijzen zie de Z-index taxe. Deze informatie is het laatst herzien in november 2020.
Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Regeneron Ireland 
Designated Activity Company (DAC), Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2, Ierland. Lokale vertegenwoordiger: Genzyme 
Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Tel.: 020 245 4000.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE ONDEXXYA ▼  200 MG POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INFUSIE (ANDEXANET ALFA) Zie voor meer 
informatie de Summary of Product Characteristics (SmPC). De meest recente versie van de SmPC is beschikbaar op de website van de European 
Medicines Agency (EMA), www.ema.europa.eu. Samenstelling Elke injectieflacon bevat 200 mg andexanet alfa. Na reconstitutie bevat elke ml 
oplossing 10 mg andexanet alfa. Farmacotherapeutische categorie Alle andere therapeutische producten, antidota. ATC-code: V03AB38. Ther-
apeutische indicaties Voor volwassen patiënten die worden behandeld met een directe factor Xa-remmer (fXa-remmer) (apixaban of rivaroxaban) 
wanneer omkering van antistolling nodig is als gevolg van levensbedreigende of ongecontroleerde bloedingen. Dosering en wijze van toedien-
ing Zie de SmPC voor meer informatie over de dosering en wijze van toediening. Aanbevolen dosering Ondexxya wordt toegediend als een intra-
veneuze (i.v.) bolus met een streefwaarde van ongeveer 30 mg/min gedurende 15 minuten (lage dosis) of 30 minuten (hoge dosis), gevolgd door 
toediening van een continue infusie van 4 mg/min (lage dosis) of 8 mg/min (hoge dosis) gedurende 120 minuten. Omkering van apixaban Het aan-
bevolen doseringsschema van Ondexxya is gebaseerd op de dosis apixaban die de patiënt gebruikt op het moment van omkering van de anti-
stolling, alsmede op de tijd die is verstreken sinds de laatste dosis apixaban van de patiënt. Wanneer de laatste dosering van apixaban ≤ 5 mg was, 
dan wordt de lage dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van apixaban > 5 mg of onbekend was en er < 8 uur of een onbekende tijd zijn 
verstreken voor de toediening van Ondexxya, dan wordt de hoge dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van apixaban > 5 mg of onbekend 
was maar er ≥ 8 uur zijn verstreken voorafgaand aan de toediening van Ondexxya, dan wordt de lage dosis toegediend.  Omkering van rivaroxaban 
Het aanbevolen doseringsschema van Ondexxya is gebaseerd op de dosis rivaroxaban die de patiënt gebruikt op het moment van omkering van 
de antistolling, alsmede op de tijd die is verstreken sinds de laatste dosis rivaroxaban van de patiënt. Wanneer de laatste dosering van rivaroxaban 
≤ 10 mg was, dan wordt de lage dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van rivaroxaban > 10 mg of onbekend was en er < 8 uur of een 
onbekende tijd zijn verstreken voor de toediening van Ondexxya, dan wordt de hoge dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van rivarox-
aban > 10 mg of onbekend was maar er ≥ 8 uur zijn verstreken voorafgaand aan de toediening van Ondexxya, dan wordt de lage dosis toegediend. 
Hervatting van antitrombotische therapie Na toediening van Ondexxya en het beëindigen van een ernstige bloeding moet hernieuwde antistolling 
worden overwogen om trombotische voorvallen als gevolg van de onderliggende medische aandoening van de patiënt te voorkomen. Antitrombo-
tische therapie kan opnieuw worden gestart zodra dit na de behandeling medisch is geïndiceerd als de patiënt klinisch stabiel is en er voldoende 
hemostase is bereikt. Bij het medisch oordeel moet een afweging worden gemaakt tussen de voordelen van antistolling en de risico’s van hernieu-
wde bloeding. Oudere patiënten (65 jaar en ouder): bij oudere patiënten is dosisaanpassing niet nodig. Nierinsufficiëntie: het effect van nierinsuf-
ficiëntie op de blootstellingsniveaus aan andexanet alfa is niet geëvalueerd. Op basis van de bestaande gegevens over de klaring wordt er geen 
dosisaanpassing aanbevolen. Leverinsufficiëntie: op basis van de bestaande gegevens over de klaring van andexanet alfa wordt er geen dosisaan-
passing aanbevolen. De veiligheid en werkzaamheid bij patiënten met leverinsufficiëntie zijn niet onderzocht. Pediatrische patiënten: De veiligheid 
en werkzaamheid van andexanet alfa bij kinderen en adolescenten zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening 
Intraveneus gebruik: Nadat een passend aantal injectieflacons met Ondexxya is gereconstitueerd, wordt de gereconstitueerde oplossing (10 mg/
ml) zonder verdere verdunning, voorafgaand aan toediening door i.v. infusie, met behulp van een inlinefilter van polyethersulfon (PES) van 0,2 of 
0,22 micron of een gelijkwaardig laag eiwitbindend filter, overgebracht naar steriele spuiten met groot volume indien er een spuitpomp voor de 
toediening wordt gebruikt of naar geschikte lege infuuszakken van het materiaal polyolefine (PO) of polyvinylchloride (PVC). Voor instructies over 
reconstitutie van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie de volledige tekst in de SmPC. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Bekende allergische reactie op hamstereiwitten. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik Beperkingen van gebruik De klinische werkzaamheid is gebaseerd op de omkering van anti-fXa-activiteit bij gezonde vrijwilligers aan wie 
apixaban of rivaroxaban is toegediend. Andexanet alfa is niet geschikt als voorbehandeling bij spoedeisende operaties. Gebruik voor omkering van 
edoxaban of enoxaparine wordt niet aanbevolen vanwege een gebrek aan gegevens. Andexanet alfa zal de effecten van niet-fXa-remmers niet 
omkeren. De monitoring van de behandeling dient voornamelijk gestoeld te zijn op klinische parameters die indicatief zijn voor een geschikte re-
spons (d.w.z. het bereiken van hemostase), gebrek aan werkzaamheid (d.w.z. opnieuw bloeden) en bijwerkingen (d.w.z. trombo-embolische voor-
vallen). Monitoring van de behandeling met andexanet alfa mag niet gebaseerd zijn op anti-FXa-activiteit. Commerciële anti-FXa-activiteitstests zijn 
niet geschikt voor het meten van anti-FXa-activiteit na toediening van andexanet alfa, aangezien deze tests leiden tot foutief verhoogde an-
ti-FXa-activiteitsniveaus, met als gevolg een aanzienlijke onderschatting van het omkerend effect van andexanet alfa.De dosisaanbeveling is geb-
aseerd op gegevensmodellering van gezonde vrijwilligers. Validatie is nog niet geslaagd. Gegevens over bloedende patiënten zijn beperkt. Voor-
lopige gegevens duiden op een hoger risico op trombose bij patiënten die de hogere dosis andexanet ontvangen, voorheen de lagere dosis van 
de anti-fXa-remmer kregen, en patiënten die rivaroxaban gebruiken. In ANNEXA-4 zijn patiënten opgenomen met intracraniële hemorragie (ICH) 
(glasgowcomaschaal [GCS] > 7 en hematoomvolume < 60 ml). De behandeling met andexanet alfa van patiënten met ernstigere ICH is niet onder-
zocht. Trombotische voorvallen Er zijn trombotische voorvallen gemeld na behandeling met andexanet alfa. Patiënten die behandeld worden met 
fXa-remmertherapie hebben onderliggende ziektetoestanden die hen predisponeren voor trombotische voorvallen. Omkerende fXa-remmerthera-
pie stelt patiënten bloot aan het trombotische risico van hun onderliggende ziekte. Bovendien kan het onafhankelijk protrombotisch effect van 
andexanet alfa niet worden uitgesloten. De duur van dit effect bij bloedende patiënten is niet bekend. Laboratoriumparameters zoals anti-fXa-ac-
tiviteit, endogeen trombinepotentieel (ETP) of trombosemarkers zijn mogelijk niet betrouwbaar als leidraad. Om dit risico te verminderen, moet 
hervatting van de antistollingstherapie na voltooiing van de behandeling worden overwogen zodra dit medisch passend is. Bij gezonde vrijwilligers 
werden dosisafhankelijke verhogingen van de stollingsmarkers F1 + 2, TAT en D-dimeer na toediening van andexanet alfa waargenomen, maar er 
werden geen trombo-embolische voorvallen gemeld. Deze markers werden niet gemeten bij patiënten die deelnamen aan het ANNEXA-4-onder-
zoek, maar er zijn trombo-embolische voorvallen waargenomen. Monitoren op klachten en symptomen van trombose wordt daarom sterk aanbev-
olen. Gebruik van andexanet alfa in combinatie met andere ondersteunende maatregelen Andexanet alfa kan worden gebruikt in combinatie met 
standaard hemostatische ondersteunende maatregelen die als medisch passend moeten worden beschouwd. De veiligheid van andexanet alfa is 
niet geëvalueerd bij patiënten die binnen zeven dagen voorafgaand aan het bloedingsvoorval protrombinecomplexconcentraten, recombinant 
factor VIIa of volbloed kregen, want zij werden uitgesloten van klinische onderzoeken. Procoagulante factorbehandelingen (bijv. 3- of 4-factor 
protrombinecomplexconcentraat (PCC)/geactiveerd PCC, recombinant factor VIIa, vers bevroren plasma) en volbloed dienen vanwege het gebrek 
aan gegevens in combinatie met deze behandelingen vermeden te worden, tenzij beslist noodzakelijk. Interactie met heparine Het gebruik van 
andexanet voorafgaand aan heparinisatie, bijv. tijdens een operatie, moet worden vermeden omdat andexanet ongevoeligheid voor heparine 
veroorzaakt. Het gebruik van andexanet als antidotum voor heparine of heparine met laag moleculair gewicht is niet geëvalueerd en wordt niet 
aanbevolen. Infusiegerelateerde reacties In geval van lichte of matige infusiereacties kan zorgvuldige observatie voldoende zijn. Bij matige symp-
tomen kan een korte onderbreking of vertraging van de infusie met hervatting van de infusie na het afnemen van de symptomen worden overwo-
gen. Difenhydramine mag worden toegediend. Zie de volledige tekst in de SmPC voor specifieke informatie over: (a) interacties met andere 
geneesmiddelen en andere vormen van interactie, (b) vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding, (c) beïnvloeding van de rijvaardigheid en het 
vermogen om machines te bedienen en (d) overdosering.Bijwerkingen De meest frequent waargenomen bijwerkingen in klinische onderzoeken 
met gezonde proefpersonen waren lichte of matige infusiegerelateerde reacties met symptomen zoals overmatig blozen en het heet hebben (zeer 
vaak), en hoesten, dysgeusie en dyspneu (vaak) binnen enkele minuten tot enkele uren na de infusie. Voorbijgaande verhogingen in D dimeer- en 
protrombinefragmenten F1 + 2 zijn ook zeer vaak waargenomen bij gezonde proefpersoon. Andere vaak voorkomende bijwerkingen bij gezonde 
proefpersonen waren urticaria, houdingsafhankelijke duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, abdominaal ongemak en abdominale pijn, droge 
mond, misselijkheid, pruritus, pruritus (gegeneraliseerd), rugpijn, spierspasmen, borstongemak, hyperhidrose en perifere koude. Bij patiënten die 
werden behandeld met andexanet alfa en een acute ernstige bloedingsepisode hadden, waren vaak voorkomende bijwerkingen ischemische 
beroerte en pyrexie, en waren soms voorkomende bijwerkingen cerebraal infarct, cerebrovasculair accident, transient ischaemic attack, accuut 
myocardinfact, hartstilstand, myocardinfarct, diepe veneuze trombose, arteria iliaca-occlusie en longembolie. Zie de volledige tekst in de SmPC 
voor meer informatie over bijwerkingen die zijn gemeld voor Ondexxya. Afleverstatus: U.R. Afleveringsvorm: doos met 4 x 1 injectieflacon. 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Alexion Europe SAS, 103-105 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk 
Nummer van de vergunning EU/1/18/1345/001 Voor meer informatie: E-Mail: MedInfo.EMEA@alexion.com Gebaseerd op SmPC van 02/2021. 
Versie:2/02-2021 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 
website: www.lareb.nl. Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan Portola Netherlands B.V. via het emailadres Pharmacovigilance.Netherlands@
alexion.com. 

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE ONDEXXYA ▼  200 MG POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INFUSIE (ANDEXANET ALFA) Zie voor meer 
informatie de Summary of Product Characteristics (SmPC). De meest recente versie van de SmPC is beschikbaar op de website van de European 
Medicines Agency (EMA), www.ema.europa.eu. Samenstelling Elke injectieflacon bevat 200 mg andexanet alfa. Na reconstitutie bevat elke ml 
oplossing 10 mg andexanet alfa. Farmacotherapeutische categorie Alle andere therapeutische producten, antidota. ATC-code: V03AB38. Ther-
apeutische indicaties Voor volwassen patiënten die worden behandeld met een directe factor Xa-remmer (fXa-remmer) (apixaban of rivaroxaban) 
wanneer omkering van antistolling nodig is als gevolg van levensbedreigende of ongecontroleerde bloedingen. Dosering en wijze van toedien-
ing Zie de SmPC voor meer informatie over de dosering en wijze van toediening. Aanbevolen dosering Ondexxya wordt toegediend als een intra-
veneuze (i.v.) bolus met een streefwaarde van ongeveer 30 mg/min gedurende 15 minuten (lage dosis) of 30 minuten (hoge dosis), gevolgd door 
toediening van een continue infusie van 4 mg/min (lage dosis) of 8 mg/min (hoge dosis) gedurende 120 minuten. Omkering van apixaban Het aan-
bevolen doseringsschema van Ondexxya is gebaseerd op de dosis apixaban die de patiënt gebruikt op het moment van omkering van de anti-
stolling, alsmede op de tijd die is verstreken sinds de laatste dosis apixaban van de patiënt. Wanneer de laatste dosering van apixaban ≤ 5 mg was, 
dan wordt de lage dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van apixaban > 5 mg of onbekend was en er < 8 uur of een onbekende tijd zijn 
verstreken voor de toediening van Ondexxya, dan wordt de hoge dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van apixaban > 5 mg of onbekend 
was maar er ≥ 8 uur zijn verstreken voorafgaand aan de toediening van Ondexxya, dan wordt de lage dosis toegediend.  Omkering van rivaroxaban 
Het aanbevolen doseringsschema van Ondexxya is gebaseerd op de dosis rivaroxaban die de patiënt gebruikt op het moment van omkering van 
de antistolling, alsmede op de tijd die is verstreken sinds de laatste dosis rivaroxaban van de patiënt. Wanneer de laatste dosering van rivaroxaban 
≤ 10 mg was, dan wordt de lage dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van rivaroxaban > 10 mg of onbekend was en er < 8 uur of een 
onbekende tijd zijn verstreken voor de toediening van Ondexxya, dan wordt de hoge dosis toegediend. Wanneer de laatste dosering van rivarox-
aban > 10 mg of onbekend was maar er ≥ 8 uur zijn verstreken voorafgaand aan de toediening van Ondexxya, dan wordt de lage dosis toegediend. 
Hervatting van antitrombotische therapie Na toediening van Ondexxya en het beëindigen van een ernstige bloeding moet hernieuwde antistolling 
worden overwogen om trombotische voorvallen als gevolg van de onderliggende medische aandoening van de patiënt te voorkomen. Antitrombo-
tische therapie kan opnieuw worden gestart zodra dit na de behandeling medisch is geïndiceerd als de patiënt klinisch stabiel is en er voldoende 
hemostase is bereikt. Bij het medisch oordeel moet een afweging worden gemaakt tussen de voordelen van antistolling en de risico’s van hernieu-
wde bloeding. Oudere patiënten (65 jaar en ouder): bij oudere patiënten is dosisaanpassing niet nodig. Nierinsufficiëntie: het effect van nierinsuf-
ficiëntie op de blootstellingsniveaus aan andexanet alfa is niet geëvalueerd. Op basis van de bestaande gegevens over de klaring wordt er geen 
dosisaanpassing aanbevolen. Leverinsufficiëntie: op basis van de bestaande gegevens over de klaring van andexanet alfa wordt er geen dosisaan-
passing aanbevolen. De veiligheid en werkzaamheid bij patiënten met leverinsufficiëntie zijn niet onderzocht. Pediatrische patiënten: De veiligheid 
en werkzaamheid van andexanet alfa bij kinderen en adolescenten zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening 
Intraveneus gebruik: Nadat een passend aantal injectieflacons met Ondexxya is gereconstitueerd, wordt de gereconstitueerde oplossing (10 mg/
ml) zonder verdere verdunning, voorafgaand aan toediening door i.v. infusie, met behulp van een inlinefilter van polyethersulfon (PES) van 0,2 of 
0,22 micron of een gelijkwaardig laag eiwitbindend filter, overgebracht naar steriele spuiten met groot volume indien er een spuitpomp voor de 
toediening wordt gebruikt of naar geschikte lege infuuszakken van het materiaal polyolefine (PO) of polyvinylchloride (PVC). Voor instructies over 
reconstitutie van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie de volledige tekst in de SmPC. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Bekende allergische reactie op hamstereiwitten. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik Beperkingen van gebruik De klinische werkzaamheid is gebaseerd op de omkering van anti-fXa-activiteit bij gezonde vrijwilligers aan wie 
apixaban of rivaroxaban is toegediend. Andexanet alfa is niet geschikt als voorbehandeling bij spoedeisende operaties. Gebruik voor omkering van 
edoxaban of enoxaparine wordt niet aanbevolen vanwege een gebrek aan gegevens. Andexanet alfa zal de effecten van niet-fXa-remmers niet 
omkeren. De monitoring van de behandeling dient voornamelijk gestoeld te zijn op klinische parameters die indicatief zijn voor een geschikte re-
spons (d.w.z. het bereiken van hemostase), gebrek aan werkzaamheid (d.w.z. opnieuw bloeden) en bijwerkingen (d.w.z. trombo-embolische voor-
vallen). Monitoring van de behandeling met andexanet alfa mag niet gebaseerd zijn op anti-FXa-activiteit. Commerciële anti-FXa-activiteitstests zijn 
niet geschikt voor het meten van anti-FXa-activiteit na toediening van andexanet alfa, aangezien deze tests leiden tot foutief verhoogde an-
ti-FXa-activiteitsniveaus, met als gevolg een aanzienlijke onderschatting van het omkerend effect van andexanet alfa.De dosisaanbeveling is geb-
aseerd op gegevensmodellering van gezonde vrijwilligers. Validatie is nog niet geslaagd. Gegevens over bloedende patiënten zijn beperkt. Voor-
lopige gegevens duiden op een hoger risico op trombose bij patiënten die de hogere dosis andexanet ontvangen, voorheen de lagere dosis van 
de anti-fXa-remmer kregen, en patiënten die rivaroxaban gebruiken. In ANNEXA-4 zijn patiënten opgenomen met intracraniële hemorragie (ICH) 
(glasgowcomaschaal [GCS] > 7 en hematoomvolume < 60 ml). De behandeling met andexanet alfa van patiënten met ernstigere ICH is niet onder-
zocht. Trombotische voorvallen Er zijn trombotische voorvallen gemeld na behandeling met andexanet alfa. Patiënten die behandeld worden met 
fXa-remmertherapie hebben onderliggende ziektetoestanden die hen predisponeren voor trombotische voorvallen. Omkerende fXa-remmerthera-
pie stelt patiënten bloot aan het trombotische risico van hun onderliggende ziekte. Bovendien kan het onafhankelijk protrombotisch effect van 
andexanet alfa niet worden uitgesloten. De duur van dit effect bij bloedende patiënten is niet bekend. Laboratoriumparameters zoals anti-fXa-ac-
tiviteit, endogeen trombinepotentieel (ETP) of trombosemarkers zijn mogelijk niet betrouwbaar als leidraad. Om dit risico te verminderen, moet 
hervatting van de antistollingstherapie na voltooiing van de behandeling worden overwogen zodra dit medisch passend is. Bij gezonde vrijwilligers 
werden dosisafhankelijke verhogingen van de stollingsmarkers F1 + 2, TAT en D-dimeer na toediening van andexanet alfa waargenomen, maar er 
werden geen trombo-embolische voorvallen gemeld. Deze markers werden niet gemeten bij patiënten die deelnamen aan het ANNEXA-4-onder-
zoek, maar er zijn trombo-embolische voorvallen waargenomen. Monitoren op klachten en symptomen van trombose wordt daarom sterk aanbev-
olen. Gebruik van andexanet alfa in combinatie met andere ondersteunende maatregelen Andexanet alfa kan worden gebruikt in combinatie met 
standaard hemostatische ondersteunende maatregelen die als medisch passend moeten worden beschouwd. De veiligheid van andexanet alfa is 
niet geëvalueerd bij patiënten die binnen zeven dagen voorafgaand aan het bloedingsvoorval protrombinecomplexconcentraten, recombinant 
factor VIIa of volbloed kregen, want zij werden uitgesloten van klinische onderzoeken. Procoagulante factorbehandelingen (bijv. 3- of 4-factor 
protrombinecomplexconcentraat (PCC)/geactiveerd PCC, recombinant factor VIIa, vers bevroren plasma) en volbloed dienen vanwege het gebrek 
aan gegevens in combinatie met deze behandelingen vermeden te worden, tenzij beslist noodzakelijk. Interactie met heparine Het gebruik van 
andexanet voorafgaand aan heparinisatie, bijv. tijdens een operatie, moet worden vermeden omdat andexanet ongevoeligheid voor heparine 
veroorzaakt. Het gebruik van andexanet als antidotum voor heparine of heparine met laag moleculair gewicht is niet geëvalueerd en wordt niet 
aanbevolen. Infusiegerelateerde reacties In geval van lichte of matige infusiereacties kan zorgvuldige observatie voldoende zijn. Bij matige symp-
tomen kan een korte onderbreking of vertraging van de infusie met hervatting van de infusie na het afnemen van de symptomen worden overwo-
gen. Difenhydramine mag worden toegediend. Zie de volledige tekst in de SmPC voor specifieke informatie over: (a) interacties met andere 
geneesmiddelen en andere vormen van interactie, (b) vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding, (c) beïnvloeding van de rijvaardigheid en het 
vermogen om machines te bedienen en (d) overdosering.Bijwerkingen De meest frequent waargenomen bijwerkingen in klinische onderzoeken 
met gezonde proefpersonen waren lichte of matige infusiegerelateerde reacties met symptomen zoals overmatig blozen en het heet hebben (zeer 
vaak), en hoesten, dysgeusie en dyspneu (vaak) binnen enkele minuten tot enkele uren na de infusie. Voorbijgaande verhogingen in D dimeer- en 
protrombinefragmenten F1 + 2 zijn ook zeer vaak waargenomen bij gezonde proefpersoon. Andere vaak voorkomende bijwerkingen bij gezonde 
proefpersonen waren urticaria, houdingsafhankelijke duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, abdominaal ongemak en abdominale pijn, droge 
mond, misselijkheid, pruritus, pruritus (gegeneraliseerd), rugpijn, spierspasmen, borstongemak, hyperhidrose en perifere koude. Bij patiënten die 
werden behandeld met andexanet alfa en een acute ernstige bloedingsepisode hadden, waren vaak voorkomende bijwerkingen ischemische 
beroerte en pyrexie, en waren soms voorkomende bijwerkingen cerebraal infarct, cerebrovasculair accident, transient ischaemic attack, accuut 
myocardinfact, hartstilstand, myocardinfarct, diepe veneuze trombose, arteria iliaca-occlusie en longembolie. Zie de volledige tekst in de SmPC 
voor meer informatie over bijwerkingen die zijn gemeld voor Ondexxya. Afleverstatus: U.R. Afleveringsvorm: doos met 4 x 1 injectieflacon. 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Alexion Europe SAS, 103-105 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk 
Nummer van de vergunning EU/1/18/1345/001 Voor meer informatie: E-Mail: MedInfo.EMEA@alexion.com Gebaseerd op SmPC van 02/2021. 
Versie:2/02-2021 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 
website: www.lareb.nl. Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan Portola Netherlands B.V. via het emailadres Pharmacovigilance.Netherlands@
alexion.com. 

Comirnaty NL PIT (Advert)  version 1 01Feb2021 

Verkorte productinformatie Comirnaty (opgesteld: februari 2021). De volledige productinformatie (SPC) is 
op aanvraag verkrijgbaar.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling: Comirnaty bevat COVID-19-
mRNA-vaccin (nucleosidegemodificeerd). Eén injectieflacon (0.45 ml) bevat na verdunning 6 doses van 0,3 ml;
zie voor meer informatie de SPC. Eén dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram COVID-19-mRNA-vaccin (ingebed in 
lipidenanodeeltjes). Enkelstrengs, 5’-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een 
celvrije in-vitro transcriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van
SARS-CoV-2 coderen. Indicatie: Comirnaty is geïndiceerd voor actieve immunisatie bij personen van 16 jaar en
ouder ter preventie van COVID-19 die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus. Het gebruik van dit 
vaccin dient te gebeuren in overeenstemming met de officiële aanbevelingen. Farmacotherapeutische 
categorie: vaccins, andere virale vaccins, ATC-code: J07BX. Dosering: Personen van 16 jaar en ouder. Na 
verdunning wordt Comirnaty intramusculair toegediend als een kuur van 2 doses (van elk 0,3 ml). Het wordt 
aanbevolen de tweede dosis 3 weken na de eerste dosis toe te dienen. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de 
onderlinge verwisselbaarheid van Comirnaty met andere COVID 19 vaccins om de vaccinatiekuur te voltooien. 
Personen die 1 dosis Comirnaty hebben gekregen, moeten een tweede dosis Comirnaty krijgen om de 
vaccinatiekuur te voltooien. Pediatrische patiënten. De veiligheid en werkzaamheid van Comirnaty bij kinderen
en adolescenten jonger dan 16 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar. Oudere 
patiënten. Bij oudere personen ≥ 65 jaar is een aanpassing van de dosering niet noodzakelijk. Zie voor de wijze 
van toediening de SPC. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de 
vermelde hulpstoffen. Waarschuwingen en voorzorgen: Terugvinden herkomst. Om het terugvinden van de 
herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het toegediende product goed 
geregistreerd worden. Algemene aanbevelingen. Overgevoeligheid en anafylaxie. Medisch toezicht en een 
gepaste medische behandeling moeten altijd onmiddellijk beschikbaar zijn voor het geval dat zich een 
anafylactische reactie voordoet na de toediening van het vaccin. Na vaccinatie is een nauwlettende observatie 
gedurende ten minste 15 minuten aanbevolen. Een tweede dosis van het vaccin mag niet worden gegeven aan 
personen die anafylaxie ondervonden na de eerste dosis Comirnaty. Angstgerelateerde reacties.
Angstgerelateerde reacties, waaronder vasovagale reacties (syncope), hyperventilatie of stressgerelateerde 
reacties, kunnen zich in verband met vaccinatie voordoen als psychogene respons op de naaldprik. Het is
belangrijk dat voorzorgen worden genomen om letsel als gevolg van flauwvallen te voorkomen. Gelijktijdige 
ziekte. Bij personen die een acute ernstige ziekte hebben, die gepaard gaat met koorts, of een acute infectie, moet
de vaccinatie worden uitgesteld. Bij aanwezigheid van een lichte infectie en/of laaggradige koorts hoeft de 
vaccinatie niet worden uitgesteld. Trombocytopenie en stollingsstoornissen. Zoals met andere intramusculaire 
injecties is voorzichtigheid geboden bij toediening van het vaccin bij personen die met anticoagulantia worden 
behandeld of personen met trombocytopenie of een stollingsstoornis (zoals hemofilie), omdat zich bij deze 
personen een bloeding of blauwe plek kan voordoen na een intramusculaire toediening.
Immuungecompromitteerde personen. De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn niet 
beoordeeld bij immuungecompromitteerde personen, waaronder personen die met immunosuppressiva worden 
behandeld. De werkzaamheid van Comirnaty kan minder zijn bij immuungecompromitteerde personen. Duur van 
de bescherming. De duur van de bescherming die het vaccin biedt is niet bekend, omdat dit met lopende klinische 
onderzoeken nog wordt bepaald. Beperkingen van de effectiviteit van het vaccin. Zoals met alle vaccins is het 
mogelijk dat een vaccinatie met Comirnaty niet bij alle gevaccineerden bescherming biedt. Personen zijn 
mogelijk pas 7 dagen na hun tweede dosis van het vaccin volledig beschermd. Hulpstoffen. Dit vaccin bevat 
minder dan 1 mmol kalium (39 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘kaliumvrij’ is. Dit vaccin bevat 
minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. Bijwerkingen: 
Zeer vaak (≥1/10): hoofdpijn, artralgie, myalgie, injectieplaatspijn, vermoeidheid, koude rillingen, pyrexie, 
zwelling van injectieplaats. Vaak (≥1/100, <1/10): nausea, injectieplaatsroodheid. Soms (≥1/1.000, <1/100):
lymfadenopathie, insomia, pijn in extremiteit, malaise, injectieplaatspruritus. Zelden (≥1/10.000, <1/1.000):
acute perifere gelaatsparalyse. Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): anafylaxie, 
overgevoeligheid. Afleveringsstatus: UR. Verpakking: Comirnaty is verkrijgbaar in injectieflacons voor 
meervoudige dosering (type I-glas) van 2 ml met een stop (synthetisch broombutylrubber) en een flip-off plastic 
dop met aluminium verzegeling. Elke injectieflacon bevat 6 doses. Verpakkingsgrootte: 195 injectieflacons
Registratienummer: EU/1/20/1528. Vergoeding en prijzen: Comirnaty wordt verstrekt binnen het COVID-19
vaccinatieprogramma. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). 
Registratiehouder: BioNTech Manufacturing GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Duitsland. Neem 
voor correspondentie en inlichtingen contact op met Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.
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Verkorte Productinformatie Jyseleca
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. SAMENSTELLING: elke filmomhulde tablet bevat 
filgotinibmaleaat, overeenkomend met 100 of 200 mg filgotinib. Elke filmomhulde tablet van 100 mg bevat 76 mg 
lactose (als monohydraat). Elke filmomhulde tablet van 200 mg bevat 152 mg lactose (als monohydraat). INDICATIES: 
Jyseleca is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten 
die onvoldoende hebben gereageerd op, of die intolerant zijn voor een of meer disease modifying antirheumatic 
drugs (DMARD’s). Jyseleca kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met methotrexaat (MTX). CONTRA-
INDICATIES: overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Actieve tuberculose (tbc) of actieve 
ernstige infecties. Zwangerschap. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Immunosuppressieve 
geneesmiddelen: De combinatie van filgotinib met andere krachtige immunosuppressiva zoals azathioprine, ciclosporine, 
tacrolimus, biologische DMARD’s (bDMARD’s) of andere Janus-kinaseremmers (JAK-remmers) wordt niet aanbevolen, 
omdat een risico op additieve immunosuppressie niet kan worden uitgesloten. Infecties: Voordat filgotinib wordt ingesteld, 
moeten de risico’s en voordelen van behandeling worden overwogen bij patiënten: *met chronische of recidiverende 
infectie; *die blootgesteld zijn geweest aan tbc; *met een voorgeschiedenis van een ernstige of opportunistische infectie; 
*die hebben verbleven of gereisd in gebieden met endemische tbc of endemische mycosen; *met onderliggende 
aandoeningen die hen vatbaar kunnen maken voor infectie. Patiënten moeten tijdens en na behandeling met filgotinib 
nauwlettend worden gecontroleerd op het ontstaan van tekenen en symptomen van infecties. Als er tijdens behandeling 
met filgotinib een infectie ontstaat, moet de patiënt zorgvuldig worden gecontroleerd en moet de behandeling met 
filgotinib tijdelijk worden onderbroken als de patiënt niet reageert op standaard antimicrobiële therapie. De behandeling 
met filgotinib kan worden hervat zodra de infectie onder controle is. Ouderen van 75 jaar en ouder moeten met 
voorzichtigheid worden behandeld. Tuberculose: Filgotinib mag niet aan patiënten met actieve tbc worden toegediend. 
Bij patiënten met latente tbc moet de standaard antimycobacteriële therapie worden gestart voordat filgotinib wordt 
toegediend. Patiënten dienen te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van tekenen en symptomen van tbc, ook 
patiënten met een negatieve test voor latente tbc-infectie voorafgaand aan het starten van de behandeling. Virale 
reactivering: Als een patiënt herpes zoster krijgt, moet de behandeling met filgotinib tijdelijk worden onderbroken tot de 
episode verdwijnt. Voorafgaand aan en tijdens behandeling met filgotinib moet screening op virale hepatitis en controle 
op reactivering volgens de klinische richtlijnen worden uitgevoerd. Maligniteit: Het risico op maligniteiten is groter bij 
patiënten met reumatoïde artritis. Immunomodulerende geneesmiddelen kunnen het risico op maligniteiten verhogen. 
In klinische onderzoeken met  filgotinib werden maligniteiten waargenomen. Bij patiënten met een bekende andere 
maligniteit dan succesvol behandelde non-melanoma huidkanker (NMHK) of wanneer wordt overwogen behandeling met 
filgotinib voort te zetten bij patiënten die een maligniteit ontwikkelen, moeten de risico’s en voordelen van behandeling 
met filgotinib worden overwogen voordat de behandeling wordt ingesteld. Non-melanoma huidkanker: NMHK’s zijn 
gemeld bij patiënten die met filgotinib werden behandeld. Periodiek huidonderzoek wordt aanbevolen voor patiënten 
met een verhoogd risico op huidkanker. Vruchtbaarheid: Het potentiële risico van verminderde vruchtbaarheid of 
onvruchtbaarheid moet vóór instelling van de behandeling met mannelijke patiënten worden besproken. Hematologische 
afwijkingen: De behandeling mag niet worden gestart of moet tijdelijk worden onderbroken bij patiënten met een ANC 
van < 1 × 109 cellen/l, een ALC van < 0,5 × 109 cellen/l of hemoglobine < 8 g/dl dat tijdens de routinebehandeling van 
de patiënt werd waargenomen. Vaccinaties: Het gebruik van levende vaccins tijdens of onmiddellijk voorafgaand aan 
behandeling met filgotinib wordt niet aanbevolen Lipiden: Behandeling met filgotinib ging gepaard met dosisafhankelijke 
stijgingen van de lipidenparameters. Het effect van deze verhogingen in lipidenparameters op cardiovasculaire morbiditeit 
en mortaliteit is niet vastgesteld. Cardiovasculair risico: Patiënten met reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op 
cardiovasculaire aandoeningen. Risicofactoren bij patiënten moeten als onderdeel van de gebruikelijke standaardzorg 
worden behandeld. Veneuze trombo-embolie: Bij patiënten die JAK-remmers krijgen, waaronder filgotinib, zijn voorvallen 
gemeld van diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE). JAK-remmers moeten met voorzichtigheid worden gebruikt 
bij patiënten  met risicofactoren voor DVT/LE, zoals een hogere leeftijd, obesitas, een medische voorgeschiedenis van 
DVT/LE of patiënten die een operatie ondergaan, alsmede langdurige immobilisatie. Als er klinische kenmerken van DVT/
LE optreden, moet behandeling met filgotinib worden stopgezet en moeten patiënten meteen worden geëvalueerd en 
vervolgens passend worden behandeld. Bevat lactose: Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-
intolerantie, algehele lactasedeficiëntie of glucose- galactosemalabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING: filgotinib is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en mag niet worden gebruikt 
in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. BIJWERKINGEN: Vaak (≥ 1/100, < 1/10): urineweginfectie, infectie van de 
bovenste luchtwegen, duizeligheid, nausea. Soms (≥ 1/1.000, < 1/100): herpes zoster, neutropenie, hypercholesterolemie, 
verhoogd creatinefosfokinase in het bloed. Zie ook de SmPC. FARMACOTHERAPEUTISCHE CATEGORIE: Immunosuppressiva, 
selectieve immunosuppressiva, ATC-code: L04AA45. AFLEVERSTATUS: U.R. PRIJS: Z-index. VERGOEDING: Op verstrekking van 
dit geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens en onder de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en 
begeleidende uitvoeringswetgeving. VERGUNNING: EU/1/20/1480/001-002-003-004. REGISTRATIEHOUDER: Gilead Sciences 
Ireland UC, Ierland. LOKALE VERTEGENWOORDIGER: Galapagos Biopharma Netherlands B.V., Zernikedreef 16, 2333 CL 
Leiden. DATUM: Deze tekst is het laatst herzien in augustus 2020. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde 
Samenvatting van de Productkenmerken op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.
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AJOVY 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan Teva snel nieuwe veiligheidsinformatie vaststellen. 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via dso.nl@teva.nl. Handelsnaam: 

AJOVY 225 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit/pen. Kwalitatieve & kwantitatieve samenstelling: Eén voorgevulde spuit 

bevat 225 mg fremanezumab. Farmacotherapeutische groep: Calcitonine-gen-gerelateerd peptide (CGRP)-antagonisten. Farmaceutische 

vorm: Oplossing voor injectie (injectievloeistof). Indicaties: AJOVY is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten 

minste 4 migrainedagen per maand hebben. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen (zie 

SPC). Belangrijkste waarschuwingen en voorzorgen: Om de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen te verbeteren, dienen de 

naam en het partijnummer van het toegediende product duidelijk te worden genoteerd. Als een overgevoeligheidsreactie optreedt, dient 

te worden overwogen om te stoppen met de toediening van fremanezumab en dient een gepaste therapie te worden ingesteld. Patiënten 

met bepaalde belangrijke cardiovasculaire ziekten werden uitgesloten van klinische onderzoeken (zie rubriek 5.1 in de SPC). Er zijn voor 

deze patiënten geen veiligheidsgegevens beschikbaar. Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat 

het in wezen ‘natriumvrij’ is. Belangrijkste bijwerkingen: Reacties op de injectieplaats: De meest frequent waargenomen lokale reacties op 

de injectieplaats waren pijn, induratie en erytheem (frequentie: zeer vaak). Alle lokale reacties op de injectieplaats waren tijdelijk en 

hoofdzakelijk licht tot matig ernstig van aard. Pijn, induratie en erytheem werden meestal direct na de injectie waargenomen, terwijl 

pruritus (frequentie: vaak) en rash (frequentie: soms) binnen een mediane periode van respectievelijk 24 en 48 uur verschenen. Alle 

reacties op de injectieplaats herstelden, meestal binnen enkele uren of dagen. In geval van reacties op de injectieplaats hoefde het gebruik 

van het geneesmiddel over het algemeen niet gestaakt te worden. Overgevoeligheidsreacties: Er zijn overgevoeligheidsreacties op 

fremanezumab, zoals huiduitslag, pruritus, urticaria en zwelling gemeld (frequentie: soms). De meeste reacties traden op tussen enkele 

uren tot een maand na toediening en waren licht tot matig ernstig van aard, maar sommige leidden tot stopzetting van het middel of 

vereisten behandeling met corticosteroïden. 

Immunogeniciteit: In placebogecontroleerde onderzoeken ontwikkelde 0,4% van de patiënten (6 van de 1.701) die werden behandeld met 

fremanezumab antistoffen tegen het geneesmiddel. De ontwikkeling van antistoffen tegen het geneesmiddel had geen invloed op de 

veiligheid en werkzaamheid van fremanezumab. Afleverstatus: UR. Registratiehouder: TEVA GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Duitsland. 

Datum laatste herziening SPC: 03 september 2020. Raadpleeg voor de volledige productinformatie de geregistreerde samenvatting van 

productkenmerken (SPC) EU/1/19/1358 te vinden op https://www.cbg-meb.nl/ of neem contact op met Teva Nederland BV. Tel. 0800 0228 
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ARIKAYCE (amikacinesulfaat) Verkorte Samenvatting van de Productkenmerken 
(Lees voor de volledige productinformatie de Samenvatting van de Productkenmerken alvorens dit product voor te schrijven)

Productnaam: ARIKAYCE liposomaal 590 mg dispersie voor vernevelaar
Presentatie: Elke �acon bevat amikacinesulfaat overeenkomend met 590 mg amikacine in een liposomale formulering. De gemiddeld afgegeven dosis per �acon is 
ongeveer 312 mg amikacine.
Therapeutische indicaties: ARIKAYCE liposomaal is geïndiceerd voor de behandeling van niet-tuberculeuze mycobacteriële (NTM) longinfecties die worden veroorzaakt 
door het Mycobacterium avium-complex (MAC) bij volwassenen met beperkte behandelopties die geen cystische �brose hebben.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor een aminoglycoside antibacterieel middel, of voor een van de hulpstoffen. Overgevoeligheid voor soja. 
Gelijktijdige toediening met een aminoglycoside dat via welke toedieningsweg dan ook wordt toegediend. Ernstige nierinsuf�ciëntie.
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Anafylaxie en overgevoeligheidsreacties Ernstige en mogelijk levensbedreigende overgevoeligheidsreacties, 
waaronder anafylaxie, zijn gemeld bij patiënten die ARIKAYCE gebruikten. Voordat behandeling wordt ingesteld, moet er een evaluatie op eerdere overgevoeligheidsreacties 
op aminoglycosiden plaatsvinden. Indien er anafylaxie of een overgevoeligheidsreactie optreedt, moet de behandeling worden stopgezet. Allergische alveolitis en pneumonitis 
zijn gemeld bij gebruik van ARIKAYCE in klinische onderzoeken. Wanneer allergische alveolitis optreedt, moet de behandeling worden gestaakt. Bronchospasme is gemeld 
bij gebruik van ARIKAYCE in klinische onderzoeken. Bij patiënten met een voorgeschiedenis van reactieve luchtwegaandoeningen, astma of bronchospasme moet ARIKAYCE 
worden toegediend na gebruik van een kortwerkende bronchodilatator. Wanneer er bewijs is voor bronchospasme als gevolg van inhalatie van ARIKAYCE, mag de patiënt 
worden voorbehandeld met bronchodilatatoren. Exacerbatie van onderliggende longaandoening werd in klinische onderzoeken met een hogere frequentie gemeld bij patiënten 
die werden behandeld met ARIKAYCE. Voorzichtigheid is geboden wanneer met ARIKAYCE wordt gestart bij patiënten met deze onderliggende aandoeningen. Stopzetting van 
de behandeling moet overwogen worden wanneer er tekenen van exacerbatie worden waargenomen. Ototoxiciteit werd in klinische onderzoeken met een hogere frequentie 
gemeld bij patiënten die werden behandeld ARIKAYCE. Tinnitus was de meest gemelde ototoxische bijwerking. Auditieve en vestibulaire functies moeten periodiek worden 
gecontroleerd bij alle patiënten en frequente monitoring wordt geadviseerd bij patiënten met bekende of vermoedelijke auditieve of vestibulaire disfunctie. Nefrotoxiciteit werd 
gemeld in klinische onderzoeken bij patiënten die werden behandeld met ARIKAYCE. Tijdens de behandeling moet de nierfunctie periodiek worden gecontroleerd bij alle 
patiënten en wordt frequente monitoring geadviseerd bij patiënten met een reeds bestaande nierfunctiestoornis. Neuromusculaire blokkade In klinische onderzoeken met 
ARIKAYCE zijn neuromusculaire stoornissen gemeld. Aminoglycosiden kunnen spierzwakte verergeren. Gebruik van ARIKAYCE bij patiënten met myasthenia gravis wordt 
niet aanbevolen. Gelijktijdige toediening met andere geneesmiddelen die de auditieve functie, vestibulaire functie of nierfunctie aantasten (waaronder diuretica), wordt niet 
aanbevolen.
Bijwerkingen: De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren chronische obstructieve longziekte (COPD), haemoptysis en infectieuze exacerbatie van bronchiëctasie. 
Zeer vaak (≥1/10) dysfonie, dyspneu, hoesten, haemoptysis; Vaak (≥1/100, <1/10) infectieuze exacerbatie van bronchiëctasie, laryngitis, orale candidiasis, hoofdpijn, 
duizeligheid, dysgeusie, afonie, evenwichtsstoornis, tinnitus, doofheid, orofaryngeale pijn, allergische alveolitis, chronische obstructieve longziekte, piepen, productieve hoest, 
sputum toegenomen, bronchospasme, pneumonitis, ontsteking van de stembanden, keelirritatie, diarree, nausea, braken, droge mond, verminderde eetlust, rash, pruritus, 
myalgie, artralgie, nierfunctie verminderd, vermoeidheid, pyrexie, borstongemak, gewicht verlaagd; Soms (≥1/1.000, </100) angst; Frequentie onbekend anafylactische 
reacties, overgevoeligheidsreacties.
A�everstatus: UR
Farmacotherapeutische categorie: Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik, andere aminoglycosiden. ATC-code: J01GB06
Vergoedingsstatus: Vergoed onder voorwaarden.
Houder van de handelsvergunning: Insmed Netherlands B.V., Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht.
Vergunningnummer(s): EU1/20/1469/001.
Datum van goedkeuring van de tekst: oktober 2020. 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 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. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl).
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie 
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Zie rubriek 4.8 van de SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Givlaari 
189 mg/ml oplossing voor injectie. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere ml oplossing bevat 
givosirannatrium dat gelijk staat aan 189 mg givosiran. Elke injectieflacon bevat 189 mg givosiran. Hulpstoffen met bekend 
effect Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. van de SKP FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie. 
Heldere, kleurloze tot gele oplossing (pH ongeveer 7,0; osmolaliteit: 275–295 mOsm/kg). KLINISCHE GEGEVENS 
Therapeutische indicaties Givlaari is geïndiceerd voor de behandeling van acute hepatische porfyrie (AHP) bij volwassenen 
en adolescenten van 12 jaar en ouder. Dosering en wijze van toediening De behandeling moet worden gestart onder 
toezicht van een zorgverlener die ervaring heeft met de behandeling van porfyrie. Dosering De aanbevolen dosering van 
Givlaari is 2,5 mg/kg, eenmaal per maand toegediend door middel van subcutane injectie. De dosering is gebaseerd op het 
daadwerkelijke lichaamsgewicht. De patiëntdosering (in mg) en het volume (in ml) moeten als volgt worden berekend: 
Lichaamsgewicht patiënt (kg) × dosering (2,5 mg/kg) = totale hoeveelheid (mg) geneesmiddel die moet worden 
toegediend. Totale hoeveelheid (mg) gedeeld door concentratie van injectieflacon (189 mg/ml) = totale hoeveelheid (ml) 
geneesmiddel die moet worden geïnjecteerd. Gemiste dosis Als een dosis wordt overgeslagen, moet de behandeling zo 
spoedig mogelijk alsnog worden toegediend. De dosering moet worden hervat met maandelijkse intervallen na toediening 
van de gemiste dosis. Dosisaanpassingen voor bijwerkingen Bij patiënten met klinisch relevante verhoogde 
transaminasewaarden die een dosis overslaan en bij wie het transaminasegehalte daarna verbetert, kan een 
dosishervatting van 1,25 mg/kg of 2,5 mg/kg eenmaal per maand worden overwogen (zie rubriek 4.4 en 4.8 van de SKP). 
Speciale populaties Ouderen Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten ouder dan 65 jaar (zie rubriek 5.2 van de 
SKP). Leverfunctiestoornis Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (bilirubine 
≤ 1 × de bovenlimiet van de normaalwaarde (ULN) en aspartaataminotransferase (ASAT) > 1 × ULN of bilirubine > 1 × ULN 
tot 1,5 × ULN). Givlaari is niet onderzocht bij patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis (zie rubriek 4.4 van 
de SKP). Nierfunctiestoornis Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een lichte, matige of ernstige 
nierfunctiestoornis (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid [eGFR] ≥ 15 tot < 90 ml/min/1,73 m²). Givlaari is niet 
onderzocht bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie of dialysepatiënten (zie rubriek 4.4. van de SKP). Pediatrische 
patiënten Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten van ≥ 12 tot < 18 jaar (zie rubriek 5.2 van de SKP). De veiligheid 
en werkzaamheid van Givlaari bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze 
van toediening Alleen voor subcutaan gebruik. Dit geneesmiddel wordt geleverd als een gebruiksklare oplossing in een 
injectieflacon voor eenmalig gebruik. Het vereiste volume Givlaari moet worden berekend op basis van de aanbevolen 
dosis die op het gewicht is gebaseerd. Het maximaal aanvaardbare enkelvoudige injectievolume is 1,5 ml. Als de dosis meer 
dan 1 ml is, is er meer dan één injectieflacon nodig. Dosissen van meer dan 1,5 ml moeten worden toegediend door middel 
van meerdere injecties (waarbij de totale maandelijkse dosis gelijkmatig moet worden verdeeld over de spuiten en iedere 
injectie ongeveer dezelfde hoeveelheid moet bevatten) om eventueel ongemak op de injectieplaats te minimaliseren 
vanwege het injectievolume. - Dit geneesmiddel moet subcutaan in de buik worden geïnjecteerd; andere injectielocaties 
zijn onder andere het dijbeen of de bovenarm. In het geval van opeenvolgende injecties of dosissen wordt aanbevolen om 
van injectieplaats te veranderen. Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend in littekenweefsel of gebieden die rood, 
ontstoken of opgezwollen zijn. Contra-indicaties Ernstige overgevoeligheid (zoals anafylaxie) voor de werkzame stof of 
voor een van de in rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
Patiënten met AHP-subtypes anders dan acute intermitterende porfyrie (AIP) De werkzaamheids- en veiligheidsgegevens 
van patiënten met AHP-subtypes anders dan AIP (hereditaire coproporfyrie (HCP), porphyria variegata (PV) en ALA-
dehydratasedeficiënte porfyrie (ADP)) zijn beperkt (zie rubriek 5.1 van de SKP). Hiermee moet rekening worden gehouden 
bij het beoordelen van de baten-risicoverhouding voor individuele patiënten met één van deze zeldzame subtypes van 
AHP. Anafylactische reactie Tijdens de klinische onderzoeken is er anafylaxie opgetreden bij één patiënt met een 
voorgeschiedenis van allergisch astma en atopie (zie rubriek 4.8 van de SKP). Er dient te worden gecontroleerd op klachten 
en verschijnselen van anafylaxie. Als er sprake is van anafylaxie moet de toediening van dit geneesmiddel onmiddellijk 
worden stopgezet en moet de patiënt geschikte medische behandeling krijgen. Verhoogde transaminasewaarden Er zijn 
verhoogde transaminasewaarden waargenomen bij patiënten die werden behandeld met givosiran. De verhoogde 
transaminasewaarden traden voornamelijk op tussen de 3 tot 5 maanden na de start van de behandeling (zie rubriek 4.8. 
van de SKP) Leverfunctietests moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan de start van de behandeling. Deze tests moeten 
maandelijks worden herhaald tijdens de eerste 6 maanden van de behandeling, en daarna zoals klinisch geïndiceerd. Er 
moet worden overwogen om de behandeling te onderbreken of stop te zetten in het geval van klinisch relevante 
verhoogde transaminasewaarden. In geval van daaropvolgende verbetering van de transaminasewaarden moet hervatten 
van de behandeling met een dosis van 1,25 mg/kg na onderbreking worden overwogen (zie rubriek 4.2 van de SKP). Er zijn 
beperkte gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid van de lagere dosis, vooral bij patiënten bij wie eerder 
verhoogde transaminasewaarden optraden. Er zijn geen gegevens over het opeenvolgend verhogen van de dosis van 
1,25 mg/kg naar de dosis van 2,5 mg/kg na dosisonderbreking voor verhoogde transaminasewaarden (zie rubriek 4.8 van  
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de SKP). Effecten op de nierfunctie Er zijn verhoogde serumcreatininewaarden en verlaagde eGFR-waarden gemeld tijdens 
de behandeling met givosiran. Tijdens het placebogecontroleerde onderzoek was de mediane stijging van 
creatininewaarden in maand 3 6,5 µmol/l (0,07 mg/dl). De veranderingen eindigden of stabiliseerden in maand 6 met een 
continue maandelijkse behandeling met 2,5 mg/kg givosiran. Progressie van nierfunctiestoornis is waargenomen bij 
sommige patiënten met reeds bestaande nierziekte. Het zorgvuldig bewaken van de nierfunctie tijdens de behandeling is in 
dergelijke gevallen vereist. Hulpstoffen Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dat wil zeggen 
dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel De vaakst voorkomende 
bijwerkingen die zijn gemeld bij patiënten die werden behandeld met givosiran zijn reacties op de injectieplaats (36%), 
misselijkheid (32,4%) en vermoeidheid (22,5%). De bijwerkingen die zorgden voor stopzetting van de behandeling waren 
verhoogde transaminasewaarden (0,9%) en anafylactische reactie (0,9%). Lijst van bijwerkingen De bijwerkingen zijn 
gesorteerd op frequentie aan de hand van de MedDRA-voorkeurstermen binnen de MedDRA systeem/orgaanklassen 
(SOC). Binnen iedere frequentiegroep zijn de bijwerkingen weergegeven in volgorde van afnemende ernst. De frequentie 
van de bijwerkingen wordt weergegeven volgens de volgende categorieën: - Zeer vaak (≥ 1/10) - Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) - 
Soms (≥ 1/1000 tot < 1/100) Immuunsysteemaandoeningen : Soms : Anafylactische reactie, Vaak : Overgevoeligheid ; 
Maagdarmstelselaandoeningen : Zeer vaak : Nausea ; Lever- en galaandoeningen : Zeer vaak : Transaminasen verhoogd ; 
Huid- en onderhuidaandoeningen : Zeer vaak : Rasha ; Nier- en  urinewegaandoeningen : Zeer vaak : Glomerulaire 
filtratiesnelheid verlaagdb; Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen : Zeer vaak : Injectieplaatsreacties, 
Zeer vaak : Vermoeidheid ; a Omvat pruritus, eczeem, erytheem, rash, rash pruritus, huiduitslag. b Omvat bloedcreatinine 
verhoogd, glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd, chronische nieraandoening (eGFR verlaagd), nierfunctie verminderd. 
Beschrijving van bepaalde bijwerkingen Leverfunctietests Tijdens het placebogecontroleerde onderzoek waren er 7 
patiënten (14,6%) die werden behandeld met givosiran en één patiënt (2,2%) die werd behandeld met een placebo bij wie 
verhoogde alanineaminotransferasewaarden (ALAT-waarden) optraden (meer dan 3 keer de ULN). Bij 5 patiënten die 
werden behandeld met givosiran daalden de transaminasewaarden weer bij een aanhoudende dosering van 2,5 mg/kg. 
Conform het protocol stopte één patiënt (met porphyria variegata) met ALAT-waarden van meer dan 8 keer de ULN met de 
behandeling en werd de behandeling bij één patiënt met ALAT-waarden van meer dan 5 keer de ULN onderbroken en 
hervat met een dosering van 1,25 mg/kg. Bij beide patiënten daalden de ALAT-waarden vervolgens weer. Reacties op de 
injectieplaats Tijdens placebogecontroleerd en open-label klinisch onderzoek werden er bij 36% van de patiënten reacties 
op de injectieplaats gemeld. Deze waren over het algemeen licht of matig in ernst, meestal van korte duur en verdwenen 
zonder behandeling. De vaakst gemelde symptomen waren erytheem, pijn en jeuk. Reacties op de injectieplaats traden op 
bij 7,8% van de injecties en resulteerden niet in stopzetting van de behandeling. Drie patiënten (2,7%) kregen last van 
enkelvoudige, kortstondige, uitgestelde reacties (erytheem) op de plaats van een eerdere injectie toen er een 
daaropvolgende dosis werd toegediend. Immunogeniciteit Tijdens placebogecontroleerde en open-label klinisch onderzoek 
ontwikkelde 1 van de 111 patiënten met AHP (0,9%) behandelingsgerelateerde anti-drugantilichamen (ADA) tijdens de 
behandeling met givosiran. De ADA-titers waren laag en van korte duur, zonder bewijs van effecten op de klinische 
werkzaamheid, de veiligheid of de farmacokinetische of farmacodynamische profielen van het geneesmiddel. Melding van 
vermoedelijke bijwerkingen 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. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale 
meldsysteem : Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN Alnylam Netherlands B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland NUMMER 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/20/1428/001 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
10/2020 Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. AFLEVERING: op medisch voorschrift. 

 

Verkorte Productinformatie Luxturna 5 x 1012 vectorgenomen/ml concentraat en oplosmiddel voor 
oplossing voor injectie 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 
 Samenstelling Elke ml concentraat bevat 5 x 1012 vectorgenomen (vg). Indicatie Behandeling van 
volwassen en pediatrische patiënten met visusverlies door erfelijke retinale dystrofie veroorzaakt 
door bevestigde bi-allelische RPE65-mutaties en die voldoende levensvatbare retinacellen hebben. 
Farmacotherapeutische groep Andere ophthalmologica 
Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen, oculaire 
of perioculaire infectie, actieve intraoculaire ontsteking. Waarschuwingen Voor de bereiding en 
toediening van Luxturna moeten altijd de juiste aseptische technieken worden toegepast. Bij de 
toedieningsprocedure zijn oogontsteking (waaronder endoftalmitis), retinascheur en retinaloslating, 
retinale aandoening (dunner worden van de fovea, functieverlies van de fovea), maculagat, 
maculopathie (epiretinale membraan, macula pucker) en oogaandoening (dehiscentie van de fovea) 
en stijging van de intraoculaire druk waargenomen. Patiënten moeten worden geïnstrueerd zo snel 
mogelijk eventuele symptomen te melden die duiden op endoftalmitis of retinaloslating en moeten 
adequaat worden behandeld. Patiënten moeten worden geïnstrueerd vliegreizen of andere reizen 
naar grote hoogte te vermijden tot de luchtbel die door de toediening van Luxturna is ontstaan, 
volledig uit het oog is verdwenen. De vector kan tijdelijk en in geringe mate in het traanvocht van de patiënt 
worden afgescheiden. Patiënten/zorgverleners moeten worden geadviseerd op passende wijze om te gaan met 
afvalmateriaal afkomstig van verbandmaterialen, traanvocht en neussecreet. Om de kans op immunogeniciteit 
te verkleinen moeten patiënten systemische corticosteroïden krijgen voor en na de subretinale injectie van 
voretigene neparvovec in elk oog. Bijwerkingen Zeer vaak: hyperemie van de conjunctiva, cataract, 
intra-oculaire druk verhoogd. Vaak: retina-afzettingen, angstgevoelens, hoofdpijn, duizeligheid, 
retinascheur, dellen, maculagat, oogontsteking, oogirritatie, oogpijn, maculopathie, choroïdale 
bloeding, conjunctivacyste, oogaandoening, oogzwelling, gevoel van vreemd lichaam in de ogen, 
maculadegeneratie, endoftalmitis, retinaloslating, retina-aandoening, retinabloeding, misselijkheid, 
braken, pijn in de bovenbuik, lippijn, rash, zwelling van aangezicht, elektrocardiogram T-golf 
omkering, complicatie t.g.v. endotracheale intubatie, wonddehiscentie. Afleverstatus UR Verpakking 
en prijs Zie Z-Index Vergoeding Volledig vergoed Registratiehouder Novartis Europharm Limited 
Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam. 
Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met 088-0452111. De volledige 
productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl/medicijnen. Datering verkorte 
productinformatie: januari 2021. 



▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek ‘Bijwerkingen’ voor het rapporteren 
van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg ivacaftor, 50 mg tezacaftor en 100 mg elexacaftor. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde 
tablet (tablet): Oranje, capsulevormige tablet met aan een zijde ‘T100’ ingeslagen en aan de andere zijde glad. KLINISCHE GEGEVENS Therapeutische 
indicaties: Kaftrio is geïndiceerd in een combinatieschema met ivacaftor 150 mg tabletten voor de behandeling van cystische fibrose (CF) bij patiënten 
van 12 jaar en ouder die homozygoot zijn voor de F508del mutatie in het cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gen of die 
heterozygoot zijn voor F508del in het CFTR gen met een minimale functie mutatie (MF mutatie). Dosering en wijze van toediening Kaftrio dient 
uitsluitend te worden voorgeschreven door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met ervaring in de behandeling van CF. Wanneer het genotype 
van de patiënt niet bekend is, dient een accurate en gevalideerde genotyperingsmethode te worden uitgevoerd om de aanwezigheid van twee F508del 
mutaties of de aanwezigheid van één F508del mutatie en een minimale functie mutatie te bevestigen met behulp van een genotyperingstest. Dosering: 
De aanbevolen dosis is twee tabletten (die elk ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg bevatten) ’s ochtends, en één ivacaftor 150 mg 
tablet ’s avonds in te nemen, met een tussentijd van ongeveer 12 uur (zie ‘Wijze van toediening’). Vergeten dosis: Als er 6 uur of minder zijn verstreken 
sinds de vergeten ochtend of avonddosis, moet de patiënt de vergeten dosis zo snel mogelijk innemen en het oorspronkelijke schema voortzetten. Als 
er meer dan 6 uur zijn verstreken sinds de vergeten ochtenddosis, moet de patiënt de vergeten dosis zo snel mogelijk innemen en mag de patiënt de 
avonddosis niet meer innemen. De volgende geplande ochtenddosis moet op het gebruikelijke tijdstip worden ingenomen. Als er meer dan 6 uur zijn 
verstreken sinds de vergeten avonddosis, mag de patiënt de vergeten dosis niet meer innemen. De volgende geplande ochtenddosis moet op het 
gebruikelijke tijdstip worden ingenomen. De ochtenddosis en avonddosis mogen niet gelijktijdig worden ingenomen. Gelijktijdig gebruik van CYP3A 
remmers: Bij gelijktijdige toediening met matige CYP3A remmers (bijv. fluconazol, erytromycine, verapamil) of met sterke CYP3A remmers (bijv. 
ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, telitromycine en claritromycine) moet de dosis worden verlaagd zoals hieronder beschreven. 
Toedieningsschema voor gelijktijdig gebruik met matige CYP3A remmers. Ochtenddosis: Dag 1: Twee ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor tabletten. Dag 2: 
Eén ivacaftor-tablet. Dag 3: Twee ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor tabletten. Dag 4*: Eén ivacaftor-tablet. Avonddosis^: Geen dosis. * Toediening van 
twee ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor-tabletten en één ivacaftortablet om de andere dag voortzetten. ^De avonddosis ivacaftortablet mag niet worden 
ingenomen. Toedieningsschema voor gelijktijdig gebruik met sterke CYP3A remmers. Ochtenddosis: Dag 1: Twee ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor 
tabletten. Dag 2: Geen dosis. Dag 3: Geen dosis. Dag 4 #: Twee ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor tabletten. Avonddosis^: Geen dosis. #Toediening van twee 
ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor tabletten tweemaal per week, met een interval van ongeveer 3 tot 4 dagen, voortzetten. ^De avonddosis ivacaftortablet 
mag niet worden ingenomen. Speciale populaties: Oudere patiënten: Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor de oudere patiëntenpopulatie. 
Leverfunctiestoornis: Behandeling van patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child Pugh klasse B) wordt niet aanbevolen. Voor patiënten met 
een matige leverfunctiestoornis mag het gebruik van Kaftrio alleen worden overwogen wanneer er een duidelijke medische noodzaak is en de 
verwachting bestaat dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. Als het wordt gebruikt, moet het met voorzichtigheid worden gebruikt in een 
verlaagde dosis. Er is geen onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child Pugh klasse C), maar de blootstelling is naar 
verwachting hoger dan bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis. Patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis mogen niet worden behandeld 
met Kaftrio. Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor patiënten met een lichte (Child Pugh klasse A) leverfunctiestoornis. Aanbeveling voor 
gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis: Licht (Child Pugh klasse A): Ochtend: Geen dosisaanpassing (twee ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor-
tabletten). Avond: Geen dosisaanpassing (één ivacaftortablet). Matig (Child Pugh-klasse B)*: Ochtend: Gebruik niet aanbevolen*Indien gebruikt: wissel 
elke dag af tussen twee ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor-tabletten en één ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor tablet. Avond: Geen ivacaftortablet. Ernstig 
(Child Pugh-klasse C): Ochtend: Mag niet gebruikt worden. Avond: Mag niet gebruikt worden. *Voor patiënten met een matige leverfunctiestoornis mag 
het gebruik van Kaftrio alleen worden overwogen wanneer er een duidelijke medische noodzaak is en de verwachting bestaat dat de voordelen opwegen 
tegen de risico’s. Nierfunctiestoornis: Voor patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis wordt geen dosisaanpassing aanbevolen. Er is geen 
ervaring bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis of terminale nierinsufficiëntie. Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van 
Kaftrio in combinatie met ivacaftor bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: 
Voor oraal gebruik. Patiënten moeten de instructie krijgen om de tabletten in hun geheel door te slikken. De tabletten mogen vóór het doorslikken niet 
gekauwd, fijngemaakt of gebroken worden, omdat er momenteel geen klinische gegevens beschikbaar zijn om andere toedieningswijzen te 
ondersteunen. Het wordt niet aanbevolen om de tablet te kauwen of fijn te maken. Kaftrio tabletten moeten met vetbevattend voedsel worden 
ingenomen. Voorbeelden van maaltijden of snacks die vet bevatten, zijn deze welke met boter of olie zijn bereid of eieren, kazen, noten, volle melk of 
vlees bevatten. Voedingsmiddelen of drank die grapefruit bevatten, moeten tijdens de behandeling met Kaftrio worden vermeden. CONTRA-
INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De 
vaakst voorkomende bijwerkingen die ervaren werden door patiënten van 12 jaar en ouder die IVA/TEZ/ELX in combinatie met ivacaftor toegediend 
kregen, waren hoofdpijn (17,3%), diarree (12,9%) en bovensteluchtweginfectie (11,9%). Ernstige bijwerkingen van rash zijn gemeld bij 3 (1,5%) patiënten 
die werden behandeld met IVA/TEZ/ELX in combinatie met ivacaftor vergeleken met 1 (0,5%) voor placebo. Lijst van bijwerkingen: Hier worden de 
bijwerkingen weergegeven die zijn waargenomen met IVA/TEZ/ELX in combinatie met ivacaftor, tezacaftor/ivacaftor in combinatie met ivacaftor en 
ivacaftor in monotherapie. De bijwerkingen zijn gerangschikt volgens MedDRA systeem/orgaanklasse en frequentie: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 
1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Infecties en parasitaire aandoeningen: zeer vaak: bovenste luchtweginfectie*, nasofaryngitis; vaak: rhinitis*, griep*. Voedings en 
stofwisselingsstoornissen: vaak: Hypoglykemie*. Zenuwstelselaandoeningen: zeer vaak: hoofdpijn*, duizeligheid*. Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen: vaak: oorpijn, oorongemak, tinnitus, trommelvlieshyperemie, vestibulaire aandoening; soms: oorcongestie. Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaandoeningen: zeer vaak: orofaryngeale pijn, neusverstopping*; vaak: rhinorroe*, bijholteverstopping, farynx-erytheem, 
abnormale ademhaling*; soms: piepen*. Maagdarmstelselaandoeningen: zeer vaak: diarree*, abdominale pijn*; vaak: nausea, bovenbuikpijn*, flatulentie*. 
Lever- en galaandoeningen: zeer vaak: transaminaseverhogingen; vaak: alanineaminotransferase verhoogd*, aspartaataminotransferase verhoogd*. 
Huid- en onderhuidaandoeningen: zeer vaak: rash*; vaak: acne*, pruritus*. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: vaak: borstgezwel; soms: 
borstontsteking, gynaecomastie, tepelaandoening, tepelpijn. Onderzoeken: zeer vaak: bacteriën in sputum; vaak: bloed creatinefosfokinase verhoogd*; 
soms: bloedruk verhoogd*. *Bijwerkingen waargenomen tijdens klinische onderzoeken met IVA/TEZ/ELX in combinatie met ivacaftor. 
Veiligheidsgegevens van de volgende onderzoeken kwamen overeen met de veiligheidsgegevens die zijn waargenomen in onderzoek 445 102. Een 4 
weken durend, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek met actief controlemiddel bij 107 patiënten (onderzoek 445 103). Een 96 weken durend, open 
label onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid (onderzoek 445 105) voor patiënten die overstapten van onderzoek 445 102 en 445 103, waarbij 
een tussentijdse analyse werd uitgevoerd op 510 patiënten, waaronder 271 patiënten met ≥ 48 weken cumulatieve behandeling met IVA/TEZ/ELX in 
combinatie met ivacaftor. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Transaminaseverhogingen: Transaminaseverhogingen: In onderzoek 445 102 was 
de incidentie van maximale transaminasewaarden (ALAT of ASAT) van > 8, > 5 of > 3 x de ULN respectievelijk 1,5%, 2,5% en 7,9% bij patiënten die 
behandeld werden met IVA/TEZ/ELX en 1,0%, 1,5% en 5,5% bij patiënten die behandeld werden met placebo. De incidentie van bijwerkingen van 
transaminaseverhogingen was 10,9% bij patiënten behandeld met IVA/TEZ/ELX en 4,0% bij patiënten die placebo kregen. Geen enkele patiënt die 
behandeld werd met IVA/TEZ/ELX staakte de behandeling als gevolg van verhoogde transaminasewaarden. Voorvallen van rash: In onderzoek 445 102 
was de incidentie van voorvallen van rash (bijv. rash, rash pruritus) 10,9% bij patiënten behandeld met IVA/TEZ/ELX en 6,5% bij patiënten behandeld met 
placebo. De voorvallen van rash waren over het algemeen licht tot matig ernstig. De incidentie van voorvallen van rash volgens geslacht van de patiënt 
was 5,8% bij mannen en 16,3% bij vrouwen bij patiënten behandeld met IVA/TEZ/ELX en 4,8% bij mannen en 8,3% bij vrouwen bij patiënten behandeld 
met placebo. Bij patiënten die behandeld werden met IVA/TEZ/ELX was de incidentie van voorvallen van rash 20,5% bij vrouwen die hormonale 
anticonceptiva gebruikten en 13,6% bij vrouwen die geen hormonale anticonceptiva gebruikten. Verhoogde creatinefosfokinase: In onderzoek 445 102 
was de incidentie van maximale creatinefosfokinase > 5 x de ULN 10,4% bij patiënten behandeld met IVA/TEZ/ELX en 5,0% bij patiënten behandeld met 
placebo. De waargenomen verhogingen van creatinefosfokinase waren over het algemeen tijdelijk van aard en asymptomatisch, en vele werden 
voorafgegaan door lichamelijke inspanningen. Geen enkele patiënt die behandeld werd met IVA/TEZ/ELX staakte de behandeling als gevolg van 
verhoogde creatinefosfokinase. Verhoogde bloeddruk: In onderzoek 445 102 bedroeg de maximale stijging vanaf de uitgangssituatie voor gemiddelde 
systolische en diastolische bloeddruk respectievelijk 3,5 mmHg en 1,9 mmHg voor patiënten behandeld met IVA/TEZ/ELX (uitgangssituatie: 113 mmHg 
systolisch en 69 mmHg diastolisch) en respectievelijk 0,9 mmHg en 0,5 mmHg voor patiënten behandeld met placebo (uitgangssituatie: 114 mmHg 
systolisch en 70 mmHg diastolisch). Het percentage patiënten die een systolische bloeddruk > 140 mmHg of diastolische bloeddruk > 90 mmHg hadden 
bij ten minste twee metingen bedroeg respectievelijk 5,0% en 3,0% bij patiënten behandeld met IVA/TEZ/ELX, vergeleken met respectievelijk 3,5% en 
3,5% bij patiënten behandeld met placebo. Pediatrische patiënten: De veiligheidsgegevens van IVA/TEZ/ELX in combinatie met ivacaftor zijn 
beoordeeld bij 72 patiënten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het veiligheidsprofiel komt over het algemeen overeen bij adolescenten en volwassen 
patiënten. Andere speciale populaties: Met uitzondering van de verschillen in geslacht voor rash was het veiligheidsprofiel van IVA/TEZ/ELX in 
combinatie met ivacaftor over het algemeen vergelijkbaar met dat van alle subgroepen van patiënten, met inbegrip van de analyse volgens leeftijd, 
procent voorspeld geforceerd expiratoir volume in één seconde (ppFEV1) in de uitgangssituatie en geografisch gebied. Melding van vermoedelijke 
bijwerkingen: 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. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, 
Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel of Postbus 97, B-1000 Brussel, Madou; website: www.fagg.be, email: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
HOUDER EN NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, 28-32 Pembroke Street 
Upper, Dublin 2, D02 EK84; EU/1/20/1468/001 AFLEVERINGSWIJZE Op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 08/2020.

bijwerkingen. Farmacotherapeutische categorie: geneesmiddelen gebruikt bij diabetes, glucagonachtig 
peptide-1-agonisten (GLP-1-agonisten). ATC-code: A10BJ06. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Volledig 
vergoed voor bepaalde patiëntgroepen. Datum: november 2020. 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
www.lareb.nl of bij Novo Nordisk B.V. 

Novo Nordisk B.V., Postbus 443, 2400 AK Alphen aan den Rijn; Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, 
Denemarken 

Telefoonnummer: 0172 - 449494, E-mail: informatie@novonordisk.com 

Zie voor de volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu 

Rybelsus®. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 

Naam: Rybelsus® 3 mg, 7 mg en 14 mg, tabletten. Samenstelling en farmaceutische vorm: semaglutide 3, 7 en 
14 mg, tabletten. Indicaties: Rybelsus® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende 
gereguleerde diabetes mellitus type 2 om glykemische controle te verbeteren als toevoeging aan dieet en 
lichaamsbeweging: als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of 
contra-indicaties; in combinatie met  andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes. Voor 
onderzoeksresultaten met betrekking tot combinaties, werkzaamheid op glykemische controle en cardiovasculaire 
events, en de onderzochte populaties, zie rubriek 4.4, 4.5 en 5.1 van de volledige productinformatie. Dosering en 
wijze van toediening: De startdosis is 3 mg semaglutide eenmaal daags. Na één maand moet de dosering 
worden verhoogd naar een onderhoudsdosering van 7 mg eenmaal daags. Na ten minste één maand met een 
dosering van 7 mg eenmaal daags, kan de dosering worden verhoogd naar een onderhoudsdosering van 14 mg 
eenmaal daags om de glykemische controle verder te verbeteren. De maximale aanbevolen eenmaaldaagse dosis 
semaglutide is 14 mg. Rybelsus® is een tablet voor eenmaal daags oraal gebruik. Dit geneesmiddel moet, ongeacht 
het tijdstip van de dag, op een lege maag worden ingenomen. Het moet in zijn geheel worden doorgeslikt met een 
slok water (maximaal een half glas water, overeenkomend met 120 ml). Tabletten mogen niet worden gebroken, 
geplet of gekauwd, aangezien niet bekend is of dit de absorptie van semaglutide beïnvloedt. Patiënten moeten na 
inname ten minste 30 minuten wachten voordat ze iets eten, drinken of andere orale geneesmiddelen gebruiken. 
Minder dan 30 minuten wachten vermindert de absorptie van semaglutide (zie rubriek 4.5 en 5.2 van de volledige 
productinformatie). 

Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Belangrijkste 
waarschuwingen: Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het 
batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden. Semaglutide mag niet worden gebruikt bij 
patiënten met diabetes mellitus type 1 of voor de behandeling van diabetische ketoacidose.  Wanneer 
behandeling met een GLP-1-receptoragonist werd gestart, is diabetische ketoacidose gemeld bij insuline-
afhankelijke patiënten waarbij de dosis insuline snel werd verlaagd of stopgezet. Er is geen therapeutische 
ervaring bij patiënten met congestief hartfalen NYHA-klasse IV. Er is geen therapeutische ervaring met 
semaglutide bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Het gebruik van GLP-1-receptoragonisten 
is mogelijk geassocieerd met gastro-intestinale bijwerkingen die dehydratie kunnen veroorzaken. Dit kan in 
zeldzame gevallen leiden tot een verslechtering van de nierfunctie. Acute pancreatitis is waargenomen bij het 
gebruik van GLP-1-receptoragonisten. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de kenmerkende symptomen 
van acute pancreatitis. Bij verdenking op pancreatitis moet het gebruik van semaglutide worden gestaakt; als 
acute pancreatitis bevestigd is, mag niet opnieuw met semaglutide worden begonnen. Voorzichtigheid is geboden 
bij patiënten met een voorgeschiedenis van pancreatitis. Patiënten die worden behandeld met semaglutide in 
combinatie met een sulfonylureumderivaat of insuline, hebben mogelijk een verhoogd risico op hypoglykemie. Het 
risico op hypoglykemie kan worden verlaagd door verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of insuline bij het 
starten van de behandeling met semaglutide. Bij patiënten met diabetische retinopathie die worden behandeld met 
insuline en s.c. semaglutide, is een verhoogd risico op de ontwikkeling van complicaties van diabetische 
retinopathie waargenomen, een risico dat niet uitgesloten kan worden bij oraal toegediende semaglutide.  Het 
opvolgen van de doseringsinstructies wordt aanbevolen voor optimaal effect van semaglutide. Als de respons op 
de behandeling lager is dan verwacht moet de behandeld arts zich ervan bewust zijn dat de absorptie van 
semaglutide zeer variabel is en minimaal kan zijn (2-4% van de patiënten zullen niet worden blootgesteld), en dat 
de absolute biologische beschikbaarheid van semaglutide laag is. Bijwerkingen: In 10 fase 3a-studies werden 
5.707 patiënten blootgesteld aan alleen semaglutide of semaglutide in combinatie met andere glucoseverlagende 
geneesmiddelen. De duur van de behandeling varieerde van 26 weken tot 78 weken. De meest frequent gemelde 
bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek waren aandoeningen van het maag-darmstelsel, waaronder misselijkheid 
(zeer vaak), diarree (zeer vaak) en braken (vaak). De meeste gastro-intestinale bijwerkingen waren mild tot matig 
van aard en van korte duur. Hypoglykemie werd zeer vaak waargenomen indien semaglutide gelijktijdig werd 
gebruikt met insuline of sulfonylureumderivaat. Zie de volledige productinformatie voor informatie over overige 

Rybelsus®. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 

Naam: Rybelsus® 3 mg, 7 mg en 14 mg, tabletten. Samenstelling en farmaceutische vorm: semaglutide 3, 7 en 
14 mg, tabletten. Indicaties: Rybelsus® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende 
gereguleerde diabetes mellitus type 2 om glykemische controle te verbeteren als toevoeging aan dieet en 
lichaamsbeweging: als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of 
contra-indicaties; in combinatie met  andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes. Voor 
onderzoeksresultaten met betrekking tot combinaties, werkzaamheid op glykemische controle en cardiovasculaire 
events, en de onderzochte populaties, zie rubriek 4.4, 4.5 en 5.1 van de volledige productinformatie. Dosering en 
wijze van toediening: De startdosis is 3 mg semaglutide eenmaal daags. Na één maand moet de dosering 
worden verhoogd naar een onderhoudsdosering van 7 mg eenmaal daags. Na ten minste één maand met een 
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Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Belangrijkste 
waarschuwingen: Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het 
batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden. Semaglutide mag niet worden gebruikt bij 
patiënten met diabetes mellitus type 1 of voor de behandeling van diabetische ketoacidose.  Wanneer 
behandeling met een GLP-1-receptoragonist werd gestart, is diabetische ketoacidose gemeld bij insuline-
afhankelijke patiënten waarbij de dosis insuline snel werd verlaagd of stopgezet. Er is geen therapeutische 
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risico op hypoglykemie kan worden verlaagd door verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of insuline bij het 
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bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek waren aandoeningen van het maag-darmstelsel, waaronder misselijkheid 
(zeer vaak), diarree (zeer vaak) en braken (vaak). De meeste gastro-intestinale bijwerkingen waren mild tot matig 
van aard en van korte duur. Hypoglykemie werd zeer vaak waargenomen indien semaglutide gelijktijdig werd 
gebruikt met insuline of sulfonylureumderivaat. Zie de volledige productinformatie voor informatie over overige 

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Verkorte Productinformatie VITRAKVI 25 mg / 100 mg harde capsules, 20 mg/ml dranken
Samenstelling harde capsules: Werkzame stof: 25 mg / 100 mg larotrectinib. Hulpstoffen: Capsuleomhulsel: gelatine, titaandioxide (E 171), Drukinkt: schellak, indigokarmijn aluminiumlak (E 132), titaandioxide (E 171), propyleenglycol (E 1520), dimeticon. Samenstelling drank: (1) Werkzame 
stof: 20 mg/ml larotrectinib. Hulpstoffen: gezuiverd water, sucrose, hydroxypropylbetadex, glycerol (E 422), sorbitol (E 420), natriumcitraat (E 331), natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat (E 339), citroenzuur (E 330), propyleenglycol (E 1520), kaliumsorbaat (E 202), methylparahydroxybenzoaat (E 218), 
citrusfruitsmaakstof, natuurlijke smaakstof. (2) Werkzame stof: 20 mg/ml larotrectinib. Iedere ml drank bevat 2 ml natriumbenzoaat. Hulpstoffen: gezuiverd water, hydroxypropylbetadex, sucralose (E 955), natriumcitraat (E 331), natriumbenzoaat (E 211), aardbeismaakstof, citroenzuur watervrij (E 
330). Indicatie: VITRAKVI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met solide tumoren die een neurotrofe tyrosinereceptorkinase (NTRK) genfusie vertonen, - die een ziekte hebben die lokaal gevorderd of gemetastaseerd is of waarbij de kans 
groot is dat chirurgische resectie leidt tot ernstige morbiditeit, en - die geen bevredigende behandelopties hebben. VITRAKVI is geregistreerd in het kader van een voorwaardelijke toelating. Dosering: Volwassenen: De aanbevolen dosis bij volwassenen is 100 mg larotrectinib, tweemaal daags, 
tot ziekteprogressie of totdat zich een onaanvaardbare toxiciteit voordoet. Pediatrische patiënten: Dosering bij pediatrische patiënten is gebaseerd op het lichaamsoppervlak (BSA, body surface area). De aanbevolen dosis bij pediatrische patiënten is 100 mg/m2 larotrectinib, tweemaal daags, met 
een maximum van 100 mg per dosis tot ziekteprogressie of totdat zich een onaanvaardbare toxiciteit voordoet. Zie de SmPC voor de aanbevolen aanpassingen van de dosis bij bijwerkingen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Het voordeel van VITRAKVI is vastgesteld in onderzoeken met een enkelvoudige arm waaraan een relatief klein aantal patiënten deelnam bij wie de tumoren NTRK-genfusies vertonen. Gunstige effecten van VITRAKVI zijn aangetoond in een beperkt 
aantal tumortypen op basis van de totale respons en de duur van de respons. Het effect kan kwantitatief verschillen, afhankelijk van het type tumor en van gelijktijdige genetische veranderingen. Om deze redenen moet VITRAKVI alleen worden gebruikt als er geen behandelingsopties zijn waarbij 
een klinisch voordeel is vastgesteld, of als dergelijke behandelingsopties zijn uitgeput (d.w.z. geen bevredigende behandelingsopties). Neurologische reacties, waaronder duizeligheid, loopstoornis en paresthesie, zijn gemeld bij patiënten die larotrectinib kregen. De meeste neurologische reacties 
traden voor het eerst op binnen de eerste drie maanden van de behandeling. Verhoogde alanineaminotransferase (ALAT) en aspartaataminotransferase (ASAT) waarden zijn gemeld bij patiënten die larotrectinib kregen. De meeste verhoogde ALAT en ASAT waarden kwamen voor in de eerste 3 
maanden van de behandeling. De leverfunctie moet, met inbegrip van evaluatie van ALAT en ASAT, worden gecontroleerd vóór de eerste dosis en maandelijks gedurende de eerste 3 maanden van de behandeling, vervolgens periodiek tijdens de behandeling en met frequentere tests bij patiënten die 
verhoogde transaminasewaarden ontwikkelen. De toediening van VITRAKVI dient te worden onderbroken of definitief te worden stopgezet op basis van de ernst. Bij een onderbreking dient de dosis aangepast te worden wanneer de toediening van VITRAKVI wordt hervat. Gelijktijdige toediening van 
sterke of matige CYP3A4/P-gp-inductoren met VITRAKVI moet worden vermeden vanwege een risico op verminderde blootstelling. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten zeer effectieve anticonceptie gebruiken zolang zij VITRAKVI innemen en gedurende minimaal één maand na het stoppen 
van de behandeling. Mannen die kinderen kunnen verwekken en een vrouwelijke partner hebben die niet zwanger is maar wel zwanger kan worden, dienen het advies te krijgen om zeer effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met VITRAKVI en gedurende minimaal één maand 
na de laatste dosis. VITRAKVI 20 mg/ml drank bevat hulpstoffen met bekend effect: sucrose, sorbitol, propyleenglycol en methylparahydroxybenzoaat. Bijwerkingen: Alle graden: Zeer vaak: anemie, neutrofielentelling verlaagd (neutropenie), leukocytentelling verlaagd (leukopenie), duizeligheid, 
nausea, constipatie, braken, myalgie, vermoeidheid, ALAT verhoogd, ASAT verhoogd, gewichtsstijging (abnormale gewichtstoename). Vaak: loopstoornis, paresthesie, dysgeusie, spierzwakte, alkalische fosfatase in bloed verhoogd. Graad 3/4: Vaak: anemie, neutrofielentelling verlaagd (neutropenie)*, 
duizeligheid, paresthesie, myalgie, spierzwakte, vermoeidheid, ALAT verhoogd*, ASAT verhoogd*, gewichtsstijging (abnormale gewichtstoename). Soms: leukocytentelling verlaagd (leukopenie), loopstoornis, nausea, braken.
* Bijwerkingen van graad 4 werden gemeld.
Handelsvorm: HDPE Fles met 56 harde capsules, glazen fles met 100 ml of 2 glazen flessen met 50 ml drank Nummer van de vergunning: EU/1/19/1385/001-004. Vergunninghouder: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Duitsland. Verdere informatie beschikbaar bij: Bayer B.V, Energieweg 
1, 3641 RT Mijdrecht, tel. 0297 280 666. Afleverstatus: U.R. Datum goedkeuring/herziening van de SmPC: 01/2021. Versie: maart 2021. Uitgebreide informatie (SmPC) is op aanvraag beschikbaar.
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