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TOEDIENINGSFREQUENTIE

AFKORTINGEN
PPMS Primair-progressieve multiple sclerose
RRMS Relapsing-remitting multiple sclerose
SPMS Secundair-progressieve multiple sclerose
CIS Klinisch geïsoleerd syndroom
MRI Magnetischeresonantiebeeldvorming
ECG Elektrocardiogram
IRR Infusion related reaction
HPV Humaanpapillomavirus
HBV Hepatitis B-virus
TSH Thyroid-stimulating hormone
HIV Humaan immunodeficiëntievirus
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– 	Patiënteninformatie Rebif ® Multidose in een patroon: de eerste injectie
moet worden toegediend in aanwezigheid van een op dit gebied
deskundige persoon.
– Patiënteninformatie Rebif ®: uw behandelend arts of het
verplegend personeel zal u instructies geven en u helpen om de
techniek voor zelfinjectie onder de knie te krijgen.
– Patiënteninformatie Copaxone®: patiënten moeten worden
getraind in de technieken voor zelfinjectie.
– 	Patiënteninformatie Betaferon®: oplossing voor injectie /
lyofilisaat: de injectie zal worden toegediend door uw arts of het
verplegend personeel of door uzelf, nadat men u de
injectietechniek zorgvuldig heeft aangeleerd en u deze
voldoende hebt kunnen oefenen.
– 	Patiënteninformatie Avonex® Pen: u kunt de injectie met Avonex®
Pen zelf toedienen nadat men u deze injectietechniek zorgvuldig
heeft aangeleerd en u deze voldoende hebt kunnen oefenen.
– 	Patiënteninformatie Plegridy® Pen: voordat u Plegridy®
voorgevulde pen voor de eerste keer gebruikt, moet uw arts of het
verplegend personeel u (of uw verzorger) laten zien hoe u
Plegridy® Pen correct klaarmaakt en gebruikt. U moet hierbij zeker
hulp krijgen totdat u de verschillende stappen van de injectie
perfect onder de knie hebt.
16 Pakpoor J et al. No evidence for higher risk of cancer in patients with
multiple sclerosis taking cladribine. Neurol Neuroimmunol
Neuroinflamm. 2015 Oct 1;2(6):e158.
17 Hauser SL et al. Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a in Relapsing
Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017 Jan 19;376(3):221-234.
De foto’s van de producten zijn niet op originele grootte. Ze zijn louter ter informatie en illustratie.

Eerste demyeliniseringsvoorval: De dosering voor patiënten die een eerste demyeliniseringsvoorval hebben
ervaren, bedraagt 44 microgram Rebif, driemaal per week toegediend als subcutane injectie. Relapsing multipele sclerose: De aanbevolen dosering van Rebif bedraagt 44 microgram driemaal per week, toegediend via
subcutane injectie. Een lagere dosis van 22 microgram, ook driemaal per week toegediend als subcutane injectie, wordt aanbevolen bij patiënten die volgens de behandelend specialist de hoge dosis niet verdragen.
Week 1-2

Aanbevolen titratie (% van einddosis)
20 %

Titratiedosis voor Rebif 44 microgram driemaal per week (tiw)
8,8 microgram tiw

Week 3-4
Week 5+

50 %
100 %

22 microgram tiw
44 microgram tiw

Rebif 22 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een patroon - Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing voor
injectie in een patroon - Rebif 22 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit - Rebif 44 microgram
oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Pediatrische patiënten: Er is geen formeel klinisch onderzoek of
farmacokinetisch onderzoek uitgevoerd bij kinderen of adolescenten. In een retrospectief cohortonderzoek
met kinderen werden echter veiligheidsgegevens verzameld over Rebif uit medische dossiers van kinderen
(n=52) en adolescenten (n=255). De resultaten van dit onderzoek duiden erop dat het veiligheidsprofiel bij kinderen (2 tot 11 jaar oud) en bij adolescenten (12 tot 17 jaar oud) die driemaal per week Rebif 22 microgram of 44
microgram toegediend krijgen, vergelijkbaar is met het veiligheidsprofiel dat bij volwassenen wordt gezien. De
veiligheid en werkzaamheid van Rebif bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn nog niet vastgesteld. Rebif mag niet
worden gebruikt bij kinderen in deze leeftijdscategorie. Wijze van toediening: Rebif 22 microgram/0,5 ml
oplossing voor injectie in een patroon - Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een patroon Rebif
oplossing voor subcutane injectie in een patroon is bedoeld voor meervoudig gebruik met het RebiSmart
elektronische injectieapparaat of de RebiSlide handmatige peninjector, nadat de patiënt en/of zorgverlener
een adequate training daarvoor heeft gekregen. De arts dient met de patiënt te overleggen welk apparaat
het meest geschikt is. Patiënten die slecht zien, mogen RebiSlide niet gebruiken tenzij iemand die wel goed ziet
hen daarbij kan helpen. Voor de toediening van Rebif dienen de instructies in de bijsluiter en in de gebruikershandleidingen (Gebruiksaanwijzingen) horend bij de RebiSmart en de RebiSlide te worden gevolgd. Er
wordt geadviseerd om, voorafgaand aan een injectie en gedurende 24 uur na iedere injectie, een antipyretisch analgeticum te gebruiken om griepachtige verschijnselen geassocieerd met de toediening van Rebif te
verminderen. Op dit moment is niet bekend hoe lang patiënten moeten worden behandeld. Veiligheid en
werkzaamheid van Rebif zijn niet aangetoond na een behandelperiode langer dan 4 jaar. Het wordt aanbevolen dat patiënten ten minste elke 2 jaar beoordeeld worden in de 4 jaar na aanvang van de behandeling
met Rebif. Op grond daarvan dient dan per patiënt een beslissing over een langer durende behandeling genomen te worden door de behandelend arts. Rebif 44 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit
- Rebif 22 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Rebif wordt toegediend als subcutane injectie. Er wordt geadviseerd om, voorafgaand aan een injectie en gedurende 24 uur na iedere injectie, een antipyretisch analgeticum te gebruiken om griepachtige verschijnselen geassocieerd met de toediening van Rebif te verminderen. Op dit moment is niet bekend hoe lang patiënten moeten worden behandeld. Veiligheid en
werkzaamheid van Rebif zijn niet aangetoond na een behandelperiode langer dan 4 jaar. Het wordt aanbevolen dat patiënten ten minste elke 2 jaar beoordeeld worden in de 4 jaar na aanvang van de behandeling
met Rebif; op grond daarvan dient dan per patiënt een beslissing over een langer durende behandeling genomen te worden door de behandelend arts. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor natuurlijk of recombinant interferon bèta of voor een van de in rubriek 6.1 ‘Lijst van hulpstoffen’ vermelde hulpstoffen, zie volledige
SPK. - Een aanwezige ernstige depressie en/of zelfmoordgedachten (zie rubriek ‘Bijwerkingen’). Bijwerkingen:
Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De hoogste incidentie van bijwerkingen geassocieerd met de behandeling met Rebif is gerelateerd aan het griepachtig syndroom. Griepachtige verschijnselen lijken het meest
prominent te zijn aan het begin van de behandeling en nemen bij voortgezette behandeling in frequentie af.
Ongeveer 70% van de patiënten die met Rebif worden behandeld, ervaren binnen de eerste zes maanden na
aanvang van de behandeling het typische griepachtig syndroom van interferon. Ongeveer 30% van de patiënten ervaart ook reacties op de injectieplaats, meestal een milde ontstekingsreactie en erytheem. Asymptomatische toenames van laboratoriumparameters van de leverfunctie en afnames van het leukocytenaantal
komen eveneens vaak voor. De meeste bijwerkingen die optreden bij gebruik van interferon bèta 1a zijn over
het algemeen mild en reversibel en reageren goed op vermindering van de dosis. Bij ernstige of aanhoudende
ongewenste effecten kan de dosis Rebif tijdelijk verlaagd of de behandeling tijdelijk onderbroken worden, dit
ter beoordeling van de behandelend arts. Lijst van bijwerkingen: De vermelde bijwerkingen zijn afkomstig van
klinisch onderzoek en van postmarketing meldingen (een asterisk [*] geeft bijwerkingen aan die zijn vastgesteld tijdens postmarketing bewaking). De volgende definities zijn van toepassing op de terminologie van frequentie die hierna wordt gebruikt: 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), frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald). Bloed en lymfestelselaandoeningen: Zeer vaak: Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombopenie, anemie. Zelden: Trombotische microangiopathie waaronder trombotische trombocytopenische purpura/hemolytisch-uremisch syndroom* (van toepassing op de gehele klasse van interferon-bèta-producten;pancytopenie*. Endocriene aandoeningen: Soms: Schildklierfunctiestoornis, vaak voorkomend als
hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Anafylactische reacties*.Lever en
galaandoeningen: Zeer vaak: Asymptomatische transaminaseverhoging. Vaak: Ernstige verhogingen van
transaminasen. Soms: Hepatitis met of zonder geelzucht*. Zelden: Leverfalen*, auto immuunhepatitis*. Psychische stoornissen: Vaak: Depressie, slapeloosheid. Zelden: Poging tot zelfmoord*. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Hoofdpijn. Soms: Toevallen*.Frequentie niet bekend: Voorbijgaande neurologische symptomen
(b.v. hypo-esthesie, spierspasme, paresthesie, moeilijkheden met lopen, skeletspierstijfheid), welke kunnen lijken op exacerbaties van multipele sclerose*. Oogaandoeningen: Soms: Retinaal vasculaire aandoeningen
(b.v. retinopathie, wattenvlekken, verstopping van de retinale (slag)ader)*. Bloedvataandoeningen: Soms:
Trombo-embolische voorvallen*. Ademhalingsstelsel , borstkas en mediastinumaandoeningen. Soms: Dyspnoe*. Frequentie niet bekend: Pulmonale arteriële hypertensie* (klasse-aanduiding voor interferonproducten,
zie onder ‘Pulmonale arteriële hypertensie’). Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: Diarree, overgeven, misselijkheid. Huid en onderhuidaandoeningen: Vaak: Jeuk, huiduitslag, erythemateuze huiduitslag, maculo-papuleuze huiduitslag, alopecia*.Soms: Urticaria*. Zelden: Oedeem van Quincke (angio oedeem)*, erythema
multiforme*, op erythema multiforme lijkende huidreacties*, syndroom van Stevens Johnson*. Skeletspierstelsel
en bindweefselaandoeningen: Vaak: Myalgie, arthralgie.Zelden: Door geneesmiddel geïnduceerde lupus
erythematosus*. Nier en urinewegaandoeningen: Zelden: Nefrotisch syndroom*, glomerulosclerose*. Algemene
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Ontsteking op de injectieplaats, reactie op de
injectieplaats, griepachtige symptomen. Vaak: Pijn op de injectieplaats, moeheid, rigor, koorts. Soms: Necrose
op de injectieplaats, knobbel op de injectieplaats, abces op de injectieplaats, infecties op de injectieplaats*,
meer zweten*. Zelden: Cellulitis op de injectieplaats*. Frequentie niet bekend: Panniculitis (kwam voor op de
injectieplaats). Pediatrische patiënten: Er is geen formeel klinisch onderzoek of farmacokinetisch onderzoek
uitgevoerd bij kinderen of adolescenten. Beperkte veiligheidsgegevens duiden erop dat het veiligheidsprofiel
bij kinderen en adolescenten (2 tot 17 jaar oud) die driemaal per week Rebif 22 microgram of 44 microgram
toegediend krijgen, vergelijkbaar is met het veiligheidsprofiel dat bij volwassenen wordt gezien. Klasse effecten: De toediening van interferonen is in verband gebracht met anorexie, duizeligheid, ongerustheid, aritmieën, vasodilatatie en hartkloppingen, menorrhagia en metrorrhagia. Toename in de aanmaak van autoantilichamen kan optreden tijdens de behandeling met interferon bèta. Pulmonale arteriële hypertensie: Met
interferon-bèta bevattende producten zijn gevallen van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) gemeld. De
voorvallen werden op verscheidene tijdstippen gemeld, waaronder tot enkele jaren na aanvang van de behandeling met interferon-bèta. 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: België: Federaal
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - Postbus 97 - B-1000 Brussel Madou - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Merck Europe B.V. - Gustav Mahlerplein 102 - 1082 MA Amsterdam - Nederland. LOKALE VERTEGENWOORDIGER: Merck n.v./s.a., Brusselsesteenweg 288, 3090 Overijse,
België. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/98/063/008 (22 micro-

gram/0,5 mL), EU/1/98/063/009 (44 microgram/0,5 mL), EU/1/98/063/003 (22 microgram), EU/1/98/063/006 (44
microgram). AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE
TEKST 01/2020.

PRODUCT (WERKZAME STOF)

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN - NAAM VAN HET GENEESMIDDEL MAVENCLAD® 10 mg tabletten, 1
tablet - MAVENCLAD® 10 mg tabletten, 4 tabletten- MAVENCLAD® 10 mg tabletten, 5 tabletten - MAVENCLAD® 10
mg tabletten, 6 tabletten MAVENCLAD® 10 mg tabletten, 7 tabletten - MAVENCLAD® 10 mg tabletten, 8 tabletten
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg cladribine. Hulpstoffen met bekend
effect: Elke tablet bevat 64 mg sorbitol. FARMACEUTISCHE VORM Tablet. Witte, ronde, biconvexe tabletten
met een diameter van 8,5 mm, met aan één zijde als inscriptie de aanduiding “C” en aan de andere zijde “10”.
Therapeutische indicaties: MAVENCLAD® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met zeer
actieve relapsing multipele sclerose (MS), zoals gedefinieerd door klinische of beeldvormingskenmerken Posologie
et mode d’administration. Dosering en wijze van toediening: Behandeling met MAVENCLAD® moet worden gestart
door en onder toezicht staan van een arts met ervaring in de behandeling van MS. Dosering: De aanbevolen
cumulatieve dosis van MAVENCLAD® is 3,5 mg/kg lichaamsgewicht over een periode van 2 jaar, toegediend als
1 behandelingskuur van 1,75 mg/kg per jaar. Elke behandelingskuur bestaat uit 2 behandelingsweken: één week
aan het begin van de eerste maand en één week aan het begin van de tweede maand van het respectieve
behandelingsjaar. Elke behandelingsweek bestaat uit 4 of 5 dagen waarop een patiënt, afhankelijk van het
lichaamsgewicht, 10 mg of 20 mg (één of twee tabletten) krijgt als een enkele dagelijkse dosis. Voor details, zie
tabellen 1 en 2 hieronder. Na voltooiing van de 2 behandelingskuren is er geen verdere behandeling met cladribine
nodig in jaar 3 en 4. Er is geen onderzoek verricht naar het opnieuw starten van de therapie na jaar 4. Criteria voor
het starten en voortzetten van de behandeling: Aantal lymfocyten moet: normaal zijn voordat met MAVENCLAD®
wordt gestart in jaar 1, minstens 800 cellen/mm3 zijn voordat wordt gestart met MAVENCLAD® in jaar 2. Indien
nodig, kan de behandelingskuur in jaar 2 maximaal 6 maanden worden uitgesteld zodat de lymfocyten zich
kunnen herstellen. Indien dit herstel langer dan 6 maanden duurt, mag de patiënt geen MAVENCLAD® meer krijgen.
Distributie van de dosis: De distributie van de totale dosis over de behandeling van 2 jaar is vermeld in tabel 1. Voor
sommige gewichtscategorieën kan het aantal tabletten van de ene behandelingsweek tot de volgende variëren.
Het gebruik van oraal cladribine bij patiënten lichter dan 40 kg is niet onderzocht. Tabel 1 Dosis van MAVENCLAD®
per behandelingsweek volgens gewicht van de patiënt in elk jaar van behandeling
Gewichtscategorie
kg

Dosis in mg (aantal tabletten van 10 mg) per behandelingsweek
Behandelingsweek 1
Behandelingsweek 2

40 tot < 50
50 tot < 60
60 tot < 70
70 tot < 80
80 tot < 90
90 tot < 100
100 tot < 110
110 en zwaarder

40 mg (4 tabletten)
50 mg (5 tabletten)
60 mg (6 tabletten)
70 mg (7 tabletten)
80 mg (8 tabletten)
90 mg (9 tabletten)
100 mg (10 tabletten)
100 mg (10 tabletten)

IN EEN OOGOPSLAG
THERAPEUTISCHE CLASSIFICATIE
GALENISCHE VORM

BESCHIKBARE DOSIS(SEN)
TOEDIENINGSFREQUENTIE

40 mg (4 tabletten)
50 mg (5 tabletten)
60 mg (6 tabletten)
70 mg (7 tabletten)
70 mg (7 tabletten)
80 mg (8 tabletten)
90 mg (9 tabletten)
100 mg (10 tabletten)

In tabel 2 is weergegeven hoe het totale aantal tabletten per behandelingsweek is verdeeld over de afzonderlijke
dagen. Aanbevolen wordt dat de dagelijkse doses van cladribine elke dag met tussenperioden van 24 uur op
ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingenomen tijdens elke behandelingsweek. Als een dagelijkse dosis bestaat uit
twee tabletten, moeten beide tabletten samen worden ingenomen als een enkele dosis. Tabel 2: MAVENCLAD® 10
mg tabletten per weekdag
Totaal aantal tabletten per week
4
5
6
7
8
9
10

Dag 1
1
1
2
2
2
2
2

Dag 2
1
1
1
2
2
2
2

Dag 3
1
1
1
1
2
2
2

Dag 4
1
1
1
1
1
2
2

INDICATIES (kijk voor meer details onder Referenties en in de
informatie voor professionals)
SPECIFICATIES VOOR TOEDIENING15

Dag 5
0
1
1
1
1
1
2

Een vergeten dosis moet zodra men dit merkt worden ingenomen op dezelfde dag volgens het behandelingsschema.Een vergeten dosis mag niet samen met de volgende geplande dosis worden ingenomen op de volgende
dag. In het geval van een vergeten dosis, moet de patiënt de vergeten dosis op de volgende dag innemen
en het aantal dagen van die behandelingsweek uitbreiden. Als twee opeenvolgende doses worden vergeten,
geldt dezelfde regel en wordt het aantal dagen in de behandelingsweek met twee dagen verlengd. Gelijktijdig gebruik van andere orale geneesmiddelen: Het wordt aanbevolen een periode van ten minste 3 uur aan te
houden tussen de inname van een ander oraal geneesmiddel en de inname van MAVENCLAD®, tijdens het beperkte aantal dagen waarop cladribine wordt ingenomen. Speciale populaties: Nierfunctiestoornis: Er zijn geen
specifieke onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Bij patiënten met een lichte nierfunctiestoornis (creatinineklaring 60-89 ml/min) wordt een aanpassing van de dosering niet nodig geacht.De veiligheid en werkzaamheid bij patiënten met matige of ernstige nierfunctiestoornis zijn niet vastgesteld. Daarom
is MAVENCLAD® gecontra-indiceerd bij deze patiënten. Leverfunctiestoornis: Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Hoewel het belang van de leverfunctie voor de eliminatie van
cladribine verwaarloosbaar wordt geacht, wordt het gebruik van MAVENCLAD® niet aanbevolen bij patiënten
met een matige of ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-score > 6), omdat er geen gegevens beschikbaar
zijn. Ouderen: In klinische onderzoeken met oraal cladribine bij MS waren geen patiënten ouder dan 65 jaar
opgenomen; daarom is niet bekend of deze patiënten anders reageren dan jongere patiënten. Voorzichtigheid
is geboden wanneer MAVENCLAD® wordt gebruikt bij oudere patiënten, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijke hogere frequentie van een verminderde lever- of nierfunctie, gelijktijdige ziekten en andere medicinale behandelingen. Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van MAVENCLAD® bij
patiënten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening:
MAVENCLAD® is bedoeld voor oraal gebruik. De tabletten moeten met water worden ingenomen en doorgeslikt,
zonder erop te kauwen. De tabletten hoeven niet met voedsel te worden ingenomen. Omdat de tabletten niet
omhuld zijn, moeten ze na verwijdering uit de blisterverpakking onmiddellijk worden doorgeslikt. Ze mogen niet
op een oppervlak worden gelegd of voor een langere tijd worden vastgehouden dan nodig is voor het toedienen. Als een tablet op een oppervlak heeft gelegen of als een tablet gebroken of in stukjes uit de blisterverpakking wordt gehaald, moet het betreffende oppervlak grondig worden gereinigd. De handen van de patiënt
moeten bij het aanraken van de tabletten droog zijn en achteraf goed worden gewassen. Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Infectie met humaan immunodeficiëntievirus (HIV). Actieve chronische infectie (tuberculose of hepatitis).
Starten van een behandeling met cladribine bij immuungecompromitteerde patiënten, waar
onder
patiënten die op dit moment immunosuppressieve of myelosuppressieve behandeling ondergaan. Actieve maligniteit. Matige of ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min). Zwangerschap
en borstvoeding. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De meeste klinisch relevante bijwerkingen gemeld bij MS-patiënten die in klinische onderzoeken cladribine kregen bij de aanbevolen
cumulatieve dosis van 3,5 mg/kg over een periode van 2 jaar waren lymfopenie en herpes zoster. De
incidentie van herpes zoster was hoger tijdens de periode van lymfopenie van graad 3 of 4 (< 500 tot
200 cellen/mm3 of < 200 cellen/mm3) vergeleken met de periode dat de patiënten geen lymfopenie van
graad 3 of 4 hadden. Lijst van bijwerkingen: De bijwerkingen die in onderstaande lijst zijn vermeld, zijn afkomstig van samengevoegde gegevens uit klinische onderzoeken naar MS waarbij oraal cladribine werd
gebruikt als monotherapie bij een cumulatieve dosis van 3,5 mg/kg. De veiligheidsdatabank van deze
onderzoeken omvat 923 patiënten. De volgende definities zijn van toepassing op de hieronder gebruikte
frequentieterminologie: 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). Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald). Infecties en parasitaire aandoeningen: Vaak: Orale herpes, dermatomale herpes zoster. Zeer zelden: Tuberculose. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Zeer vaak: Lymfopenie. Vaak: Afname
van het aantal neutrofielen. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Huiduitslag, alopecia. Beschrijving
van geselecteerde bijwerkingen: Lymfopenie: In klinische onderzoeken ontwikkelde 20% tot 25% van de
patiënten, behandeld met een cumulatieve dosis van cladribine 3,5 mg/kg over een periode van 2
jaar als monotherapie, een voorbijgaande lymfopenie van graad 3 of 4. Lymfopenie van graad 4 werd
waargenomen bij minder dan 1% van de patiënten. Het grootste percentage patiënten met lymfopenie
van graad 3 of 4 werd waargenomen 2 maanden na de eerste dosis van cladribine in elk jaar (4,0% en
11,3% van de patiënten met lymfopenie van graad 3 in jaar 1 en jaar 2, 0% en 0,4% van de patiënten
met lymfopenie van graad 4 in jaar 1 en jaar 2). De verwachting is dat de meeste patiënten binnen
9 maanden herstellen tot hetzij normale aantallen lymfocyten of lymfopenie van graad 1. Om het risico op ernstige lymfopenie te verkleinen, moet het aantal lymfocyten worden bepaald vóór, tijdens
en na behandeling met cladribine en moeten strenge criteria voor het starten en voortzetten van
behandeling met cladribine worden gevolgd. Maligniteiten: In klinische onderzoeken en langdurige follow-up van patiënten behandeld met een cumulatieve dosis van 3,5 mg/kg oraal cladribine, werden gevallen van maligniteiten frequenter vastgesteld bij patiënten behandeld met cladribine (10 gevallen op 3.414 patiëntjaren [0,29 gevallen per 100 patiëntjaren] dan bij patiënten
die placebo kregen (3 gevallen op 2.022 patiëntjaren [0,15 gevallen per 100 patiëntjaren]). 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: België:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - Postbus
97 - B-1000 Brussel Madou - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102,
1082 MA Amsterdam, Nederland. LOKALE VERTEGENWOORDIGER : Merck n.v./s.a., Brusselsesteenweg 288,
3090 Overijse, België. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/17/1212/001
(1 tablet), EU/1/17/1212/002 (4 tabletten), EU/1/17/1212/003 (5 tabletten), EU/1/17/1212/004 (6 tabletten),
EU/1/17/1212/005 (7 tabletten), EU/1/17/1212/006 (8 tabletten). AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op
medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 01/2020.

Merck nv/sa Brusselsesteenweg 288, 3090 Overijse, Belgium
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GALENISCHE VORMEN

VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN - NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Rebif 22 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een patroon - Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een
patroon - Rebif 22 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit - Rebif 44 microgram oplossing voor
injectie in voorgevulde spuit KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Rebif 22 microgram/0,5 ml
oplossing voor injectie in patroon: Elke voorgevulde patroon bevat 66 microgram (18 MIE*) interferon bèta 1a**
in 1,5 ml oplossing, overeenkomend met 44 microgram/ml. Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in
patroon: Elke voorgevulde patroon bevat 132 microgram (36 MIE*) interferon bèta 1a** in 1,5 ml oplossing, overeenkomend met 88 microgram/ml. * Miljoen internationale eenheden vastgesteld via cytopathische effect
(CPE) bioassay tegen de huisstandaard interferon beta 1a die gekalibreerd is tegen de huidige internationale
NIH standaard (GB-23-902-531). ** geproduceerd in ovariumcellen van de Chinese hamster (CHO-K1) door recombinant DNA technologie. Hulpstof met bekend effect: 7,5 mg benzylalcohol. Rebif 22 microgram oplossing
voor injectie in voorgevulde spuit: Elke voorgevulde spuit (0,5 ml) bevat 22 microgram (6 MIE*) interferon bèta
1a **. Rebif 44 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit: Elke voorgevulde spuit (0,5 ml) bevat
44 microgram (12 MIE*) interferon bèta 1a **. * Miljoen internationale eenheden vastgesteld via cytopathische
effect (CPE) bioassay tegen de huisstandaard interferon beta 1a die gekalibreerd is tegen de huidige internationale NIH standaard (GB-23-902-531). ** geproduceerd in ovariumcellen van de Chinese hamster (CHO-K1)
door recombinant DNA technologie. Hulpstof met bekend effect: 2,5 mg benzylalcohol. FARMACEUTISCHE
VORM Rebif 22 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een patroon - Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing
voor injectie in een patroon Oplossing voor injectie in patroon. Heldere tot opalescente oplossing, met een
pH van 3,7 tot 4,1 en een osmolariteit van 250 tot 450 mOsm/l. Rebif 22 microgram oplossing voor injectie in
voorgevulde spuit - Rebif 44 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Oplossing voor injectie in
voorgevulde spuit. Heldere tot opalescente oplossing, met een pH-waarde van 3,5 tot 4,5 en een osmolariteit
van 250 tot 450 mOsm/l. Therapeutische indicaties: Rebif 22 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een
patroon - Rebif 22 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Rebif is geïndiceerd voor de behandeling van relapsing multipele sclerose. In klinische studies was dit gekarakteriseerd door twee of meer acute
exacerbaties in de afgelopen twee jaar. Werkzaamheid is niet aangetoond bij patiënten met secundaire progressieve multipele sclerose zonder manifeste relapse activiteit. Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing voor
injectie in een patroon - Rebif 44 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Rebif is geïndiceerd
voor de behandeling van: patiënten met één demyeliniseringsvoorval met een actief inflammatoir proces,
indien andere diagnoses zijn uitgesloten en als bepaald is dat zij een hoog risico lopen op het ontwikkelen
van klinisch bewezen multipele sclerose. - patiënten met relapsing multipele sclerose. In klinische studies was
dit gekarakteriseerd door twee of meer acute exacerbaties in de afgelopen twee jaar. Werkzaamheid is niet
aangetoond bij patiënten met secundaire progressieve multipele sclerose zonder manifeste relapse activiteit.
Dosering en wijze van toediening: De behandeling dient te worden ingesteld onder toezicht van een arts die
ervaring heeft met de behandeling van de ziekte. Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een
patroon Voor patiënten die starten met de behandeling met Rebif is er een verpakking met Rebif 22 microgram
verkrijgbaar, welke overeenkomt met de behoeften van de patiënt gedurende de eerste maand van behandeling. Rebif 22 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit - Rebif 44 microgram oplossing voor
injectie in voorgevulde spuit Rebif is in twee sterkten leverbaar: 22 microgram en 44 microgram. Voor patiënten
die starten met de behandeling met Rebif is er een verpakking met Rebif 22 microgram verkrijgbaar, welke
overeenkomt met de behoeften van de patiënt gedurende de eerste maand van behandeling. Dosering: Rebif 22 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een patroon - Rebif 22 microgram oplossing voor injectie in
voorgevulde spuit De aanbevolen dosering van Rebif bedraagt 44 microgram driemaal per week, toegediend
via subcutane injectie. Een lagere dosis van 22 microgram, ook driemaal per week toegediend als subcutane
injectie, wordt aanbevolen bij patiënten die volgens de behandelend specialist de hoge dosis niet verdragen.
Bij een eerste aanvang van de behandeling met Rebif dient, met het oog op een snelle gewenning aan het
geneesmiddel en daardoor vermindering van de bijwerkingen, de dosis geleidelijk te worden verhoogd. De
startverpakking van Rebif is aangepast aan de behoeften van de patiënt gedurende de eerste maand van
behandeling. Rebif 44 microgram/0,5 ml oplossing voor injectie in een patroon - Rebif 44 microgram oplossing
voor injectie in voorgevulde spuit Bij een eerste aanvang van de behandeling met Rebif wordt, met het oog op
een snelle gewenning aan het geneesmiddel en daardoor vermindering van de bijwerkingen, aanbevolen dat
patiënten starten met een dosis van 8,8 microgram subcutaan en dat de dosis over een periode van 4 weken
wordt verhoogd tot de streefdosis aan de hand van het volgende schema:

GEBRUIK
* Dit overzicht is gebaseerd op de belangrijkste elementen in de bijsluiter van elk product, maar kan wegens de beknoptheid niet volledig zijn. Raadpleeg voor volledige informatie altijd de wetenschappelijke bijsluiter van het product.

B E HAN D E LI N G E N VAN ACTI EVE O F Z E E R ACTI EVE

E E R STE LIJ N S B E H A N D E LI N G E N

VORMEN

AUBAGIO® (TERIFLUNOMIDE)2

AVONEX®/-PEN™ (INTERFERON BÈTA-1A)3

OCREVUS® (OCRELIZUMAB)9

TYSABRI® (NATALIZUMAB)13

MAVENCLAD® (CLADRIBINE)8

THERAPEUTISCHE CLASSIFICATIE

Immunomodulator (remmer van de novo-pyrimidinesynthese).1

Immunomodulator.1

Immunosuppressivum (recombinant gehumaniseerd anti-CD20
monoklonaal antilichaam).1

Immunosekwestrant (recombinant gehumaniseerd anti-alpha4-integrineantilichaam).1

Immuunreconstitutie behandeling (nucleoside-analoog
van deoxyadenosine (pro-drug)).1

GALENISCHE VORM

Filmomhulde tabletten.

Voorgevulde pen.

Concentraat voor oplossing voor infusie.

Concentraat voor oplossing voor infusie.

Tabletten.

BESCHIKBARE DOSIS(SEN)

14 mg

30 µg

300 mg

300 mg

10 mg

TOEDIENINGSFREQUENTIE

1 × per dag (oraal).

1 × per week (intramusculair).

Elke 6 maanden (intraveneus).

Elke 4 weken (intraveneus).

16 tot 20 dagen behandeling (afhankelijk van lichaamsgewicht) over
een periode van 2 jaar (oraal).

PRODUCT (WERKZAME STOF)
IN EEN OOGOPSLAG

365 tabletten per jaar.

INDICATIES (kijk voor meer details onder Referenties en in de
informatie voor professionals)

RRMS

SPECIFICATIES VOOR TOEDIENING15

2 infusies per jaar:
• initiële dosis: 2 x 300 mg met een tussenperiode
van 2 weken
• volgende doses: 600 mg elke 6 maanden

52 injecties per jaar.

CIS

RRMS

Vroege PPMS

RRMS (actieve vorm)

4 tot 5 dagen behandeling
In maand 1 en 2 van jaar 1 en 2 van de behandeling.
Geen verdere behandeling met MAVENCLAD® nodig
in jaar 3 en 4.

13 infusies per jaar.

SPMS (met opstoten)

RRMS

RRMS
Informatie over het toedienen8

– Premedicatie: 100 mg intraveneuze methylprednisolon (of een
equivalent ervan) ongeveer 30 minuten voorafgaand aan elke infusie
om frequentie en ernst van infusiegerelalteerde reactie te verminderen
en een antihistaminicum ongeveer 30-60 minuten voorafgaand aan
elke infusie.
– Premedicatie met een antipyreticum (bijv. paracetamol), ongeveer
30-60 minuten voorafgaand aan elke infusie, kan eveneens worden
overwogen.
– Gepaste medische verzorging voor het behandelen van ernstige
bijwerkingen moet beschikbaar zijn.

Informatie over het toedienen13
– Informatie over het verhoogde risico van progressieve multifocale
leuko-encefalopathie (PML) bij het begin en na 2 jaar behandeling.
– Voorafgaand aan behandeling met TYSABRI® moet als referentie een
recente MRI (doorgaans niet ouder dan 3 maanden) beschikbaar zijn.
– Behandeling in centra waar tijdig toegang is tot MRI.
– Er moeten middelen beschikbaar zijn voor de behandeling van
overgevoeligheidsreacties.
– Controle van de patiënt tot 1 uur nadat de infusie is voltooid.
– Opname in een monitoringprogramma, afgifte van een Waarschuwingskaart voor patiënten.

Hulp bij het toedienen15

Informatie over het toedienen9

– Om patiënten te helpen de incidentie en de ernst van griepachtige
symptomen te verminderen, kan titratie worden toegepast bij de start
van een behandeling.
– Voorafgaand aan de injectie en gedurende een periode van 24 uur na
elke injectie wordt geadviseerd een antipyretisch analgeticum te
gebruiken om griepachtige symptomen te verminderen die
geassocieerd zijn met het gebruik van AVONEX®.
AVONEX® PEN™
– Zichtbare naald.
– Injectiediepte niet instelbaar.

SPMS (met opstoten)

– 2 behandelingskuren van 1,75 mg/kg lichaamsgewicht per jaar. Elke
behandelingskuur bestaat uit 2 behandelingsweken: één week aan
het begin van de eerste maand en één week aan het begin van de
tweede maand van het respectievelijke behandelingsjaar. Elke
behandelingsweek bestaat uit 4 of 5 dagen waarop een patiënt,
afhankelijk van het lichaamsgewicht, 10 mg of 20 mg (één of twee
tabletten) krijgt als een enkele dagelijkse dosis.
– Na voltooiing van de 2 behandelingskuren is er geen verdere
behandeling met MAVENCLAD® nodig in jaar 3 en 4.
– Voordat met de behandeling wordt gestart in jaar 1, moet het aantal
lymfocyten normaal zijn.
– Voordat met de behandelingskuur wordt gestart in jaar 2, moet het
aantal lymfocyten minstens 800 cellen/mm3 zijn.

RISICO OP INFECTIES

– In placebogecontroleerde onderzoeken is er geen toename van
ernstige infecties waargenomen.
– Ernstige infecties met inbegrip van, soms fatale, sepsis, werden
gerapporteerd na het op de markt brengen.

– Reacties/pijn ter hoogte van de injectieplaats is mogelijk.
– Risico op griepachtige symptomen, waarvan de frequentie en intensiteit
verminderen naargelang de duur van de behandeling.

– Meest voorkomende ongewenste effecten zijn infusiegerelateerde
reacties en infecties.9
– Toediening van OCREVUS® moet worden uitgesteld bij patiënten die
zich presenteren met een actieve infectie.
– Het risico op het ontwikkelen van een luchtweginfectie of een
herpesvirusinfectie kan toenemen.
– Een risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) kan
niet uitgesloten worden met OCREVUS®.9

– Verhoogd risico op opportunistische infecties, TYSABRI® vergroot het risisco
op het ontwikkelen van encefalitis en meningitis, veroorzaakt door het
herpessimplex -en varicellazostervirussen.
– Verhoogd risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML).
Daarom moeten de voordelen en risico's van behandeling met TYSABRI®
per patiënt door de behandelend specialist en de patiënt worden
overwogen. Een verhoogd risico op verschillende opportunistische infecties
als gevolg van het gebruik van TYSABRI® kan niet worden uitgesloten.13

– MAVENCLAD® kan het afweersysteem van het lichaam verzwakken
en mogelijk de kans op infecties vergroten.8
– Verhoogde incidentie van dermatomale herpes zoster. Latente
infecties (tuberculose, hepatitis B/C, HIV) kunnen worden
geactiveerd. Varicellazostervirus (bij patiënten die geen
voorgeschiedenis hebben van blootstelling).8

(ZEER) VAAK VOORKOMENDE BIJWERKINGEN

Griep, infectie van de bovenste luchtwegen, urineweginfectie, bronchitis, sinusitis, faryngitis,
cystitis, virale gastro-enteritis, orale herpes, tandinfectie, laryngitis, tinea pedis
(voetschimmel). Neutropenie, anemie. Lichte allergische reacties. Angst. Hoofdpijn;
Paresthesie, ischias, carpaletunnelsyndroom. Palpitaties. Hypertensie. Diarree, nausea.
Buikpijn (bovenste gedeelte), braken, tandpijn. Verhoogde alanineaminotransferase;
Verhoogde gammaglutamyltransferase, verhoogde aspartaataminotransferase. Verminderde haardichtheid; Rash, acne. Skeletspierstelselpijn, myalgie, artralgie. Pollakisurie.
Menorragie. Pijn, asthenie. Gewichtsafname, neutrofielentelling verlaagd, leukocytentelling
verlaagd, verhoogd bloedcreatine fosfokinase.

Verlaagd aantal lymfocyten, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagd aantal
neutrofielen, verlaagde hematocrietwaarde, verhoogde kaliumwaarde in bloed, verhoogde
ureumstikstofwaarde in bloed. Hoofdpijn; Spasticiteit, hypo-esthesie. Rhinorrhoea. Braken,
diarree, misselijkheid. Uitslag, verhoogde transpiratie, contusie. Spierkramp, nekpijn,
myalgie, artralgie, pijn in extremiteit, rugpijn, spierstijfheid, skeletspierstijfheid. Anorexie.
Blozen. Griepachtige symptomen, pyrexie, koude rillingen, transpireren; Pijn op de
injectieplaats, erytheem op de injectieplaats, bloeduitstorting op de injectieplaats,
asthenie, pijn, vermoeidheid, malaise, nachtelijk transpireren.

Infectie van de bovenste luchtwegen, nasofaryngitis, griep; Sinusitis, bronchitis, orale
herpes, gastro-enteritis, nfectie van de luchtwegen, virale infectie, herpes zoster,
conjunctivitis, cellulitis. Hoesten, catarre. Verlaagd immunoglobuline M in het bloed;
Verlaagd immunoglobuline G in het bloed. Neutropenie. Infusiegerelateerde reacties.

Urineweginfectie, nasofaryngitis. Urticaria. Hoofdpijn, duizeligheid. Braken, nausea.
Artralgie. Rigors, pyrexie, vermoeidheid.

Orale herpes, dermatomale herpes zoster. Lymfopenie; Afname van het aantal
neutrofielen. Huiduitslag, alopecia.

RISICO OP MALIGNITEITEN

– Er zijn geen aanwijzingen voor carcinogeniciteit waargenomen in de twee jaar van
biologische analyses bij ratten en muizen. 2
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,1.16

– Geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de carcinogeniciteit bij mens of dier. 3
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,2.16

– Een verhoogd aantal maligne tumoren (waaronder vormen van borstkanker) werd gezien
in klinische onderzoeken bij patiënten die behandeld werden met ocrelizumab, in
vergelijking tot de vergelijkende behandelgroepen. De incidentie bevond zich echter
binnen de marges die verwacht worden bij een MS-populatie.
– Bij patiënten van wie bekend is dat zij te maken hebben met risicofactoren voor maligne
tumoren, moet het individuele voordeel zorgvuldig afgewogen worden tegen het risico en
moet screening op tumoren gebeuren vóór en tijdens de behandeling.9
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,5.17

– Gedurende 2 jaar behandeling werden er geen verschillen in het percentage en de aard
van maligniteiten tussen TYSABRI® en placebo waargenomen.
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,8.16

– In klinische onderzoeken zijn gevallen van maligniteiten frequenter waargenomen bij
patiënten die met MAVENCLAD® werden behandeld dan bij patiënten die placebo
kregen.
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,316

AANDACHTSPUNTEN

– Contra-indicaties: ernstige leverinsufficiëntie, zwangerschap en borstvoeding, ernstige
vorm van immunodeficientie, significante verminderde beenmergfunctie of anemie/
leukopenie/neutropenie/thrombocytopenie, actieve ernstige infectie totdat deze is
verdwenen, ernstige nierfunctiestoornis die dialyse ondergaan, ernstige hypoproteïnemie.
– Voorafgaand de behandeling moet het volgende worden beoordeeld, bloeddruk,
ALAT/SGPT, volledig bloedbeeld.
– Gedurende de behandeling controle van de bloeddruk en ALAT/SGPT (iedere 2 weken
gedurende de eerste 6 maanden van de behandeling, nadien iedere 8 weken of zoals
aangewezen bij klinische klachten en symptomen) volledig bloedbeeld( op basis van
klinische klachten).
– AUBAGIO® wordt langzaam uit het plasma geëlimineerd (gemiddeld 8 maanden). Een
versnelde eliminatieprocedure wordt beschreven in de SmPC en kan gebruikt worden in
geval van zwangersschap (AUBAGIO® kan ernstige aangeboren afwijkingen
veroorzaken).
– Er kunnen geringere waarden van geioniseerd calciumgehaltes gemeten worden,
afhankelijk het gebruikte type van analyseapparaat.

– Contra-indicaties: in geval van ernstige depressie en/of suïcidale ideatie.
– Volledig bloedbeeld en bloedplaatjes.
– Er werden gevallen van trombotische microangiopathie gerapporteerd met interferon
béta. In voorkomend geval moet een aangepaste behandeling worden gestart en moet
de behandeling met interferon onmiddellijk worden stopgezet.

– Contra-indicaties: patienten met een actieve infectie, patienten die ernstig immuungecrompromitteerd zijn, patienten met bekende actieve maligniteiten.
– OCREVUS® is geassocieerd met infusiegeralteerde reacties. De patient moet geïnformeerd zijn dat
dit risico zich kan voordien gedurende 24u volgend op de infusie. De patient moet tijdens de infusie
en tot minstens 1uur na het voltooien van de infusie geobserveerd worden, hypotensie kan zich als
symptoom van infusiegerelateerd reactie voordoen, een onderbreking met antihypertensiva van
12u voorafgaand aan iedere infusie met OCREVUS® moet daarom overwogen worden.
– Risico op heractivatie van hepatitis virus; er moet een screening op hepatititis virus worden
uitgevoerd alvorens de behandeling te starten, en de richtlijnen beschreven in de SmPC dienen
gevolgd te worden.

– Contra-indicaties: PML, patiënten met een verhoogd risico op opportunistische infecties, in
geval van bekende actieve maligniteiten behalve bij patiënten met cutaan basaal
celcarcinoom).
– Het is aanbevolen te testen op anti-JCV-antilichamen in het serum voor start
behandeling. Het is aanbevolen om iedere 6 maanden opnieuw te testen op
anti-JCV-antilichamen bij patiënten met een negatieve anti-JCV-antilichaamtest.
– Controle van de symptomen van progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) in
geval van vermoedelijke verergering van de MS.
– Mogelijkheid van opportunistische infecties meenemen in de differentiaaldiagnose van
infecties.
– Exacerbaties van de ziekte of infusiegerealteerde bijwerkingen kunnen wijzen op de
ontwikkeling van antilichamen tegen natalizumab, dit dient getest te worden.

– Contra-indicaties: HIV, tuberculose, hepatitis start van een behandeling bij
immuungecompromitteerde patienten, actieve maligniteit matige of ernstige
nierfunctiestoornis zwangerschap en borstvoeding.
– Het aantal lymfocyten moet bepaald worden voor start behandeling jaar 1 (het aantal moet
normaal zijn) en vervolgens 2 en 6 maanden later. Voor start jaar 2 moeten de lymfocyten
opnieuw bepaald worden (het aantal moet minimaal 800 lymfocyten/mm3 zijn).
– Indien de lymfocyten onder 200 lymfocyten/mm3 vallen (lymfopenie graad 4) moet
een profylaxe tegen herpes gegeven worden, dit zolang er sprake is van een
lymfopenie graad 4.
– Bij afwezigheid van antilichamen tegen het varicellazostervirus, wordt het
aangeraden deze patienten te vaccineren alvorens te starten met de behandeling.
– Het gebruik wordt niet aanbevolen bij patienten met een matige tot ernstige
leverfunctiestoornis.

GEBRUIK

Vanaf 18 jaar.

Er zijn geen gegevens beschikbaar bij kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en
werkzaamheid van AVONEX® bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zijn nog niet
vastgesteld. De momenteel beschikbare gegevens worden beschreven in de bijsluiter, maar
er kan geen doseringsadvies worden gegeven.

Vanaf 18 jaar.

Vanaf 18 jaar.

Vanaf 18 jaar.

B E HAN D E LI N G E N VAN ACTI EVE O F Z E E R ACTI EVE VO R M E N

E E R STE LIJ N S B E H A N D E LI N G E N

GILENYA® (FINGOLIMOD)6

LEMTRADA® (ALEMTUZUMAB)7

BETAFERON® (INTERFERON BÈTA-B-1ß)4

COPAXONE® (GLATIRAMEERACETAAT)5

Immunosekwestrant (sfingosine-1-fosfaatreceptormodulator).1

Immuunreconstitutie behandeling (gehumaniseerd anti-CD52
monoclonaal antilichaam).1.

Immunomodulator.1

Immunomodulator.1

Harde capsules.

Concentraat voor oplossing voor infusie.

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie.

Voorgevulde spuiten.

0.25 mg en 0.5 mg

12 mg

250 µg (8,0 miljoen IE)

20 mg en 40 mg

1 × per dag (oraal).

2 of meer behandelingskuren (max. 4 kuren) van 12 mg/dag (toegediend
door middel van intraveneuze infusie).

Om de dag (subcutaan).

20 mg: 7 × per week (subcutaan).

TATE DE GLATIRAMÈRE

365 capsules per jaar:
• 0,5 mg (0,25 mg bij kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 40 kg).

Initiële behandeling van 2 kuren:
– 5 opeenvolgende dagen in jaar 1.
– 3 opeenvolgende dagen in jaar 2.
Indien nodig derde of vierde
extra behandelingskuur:
– 3 opeenvolgende dagen, ten minste 12 maanden
na de eerdere behandelingskuur.

RRMS

40 mg: 3 × per week (subcutaan).

5 infusies
in jaar 1
3 infusies
per extra jaar

RRMS

365 of 156 injecties per jaar.

182 injecties per jaar.

CIS

RRMS

SPMS (met opstoten)

RRMS

Informatie over het toedienen 6

Informatie over het toedienen7

Hulp bij het toedienen15

Hulp bij het toedienen15

– Eerste dosis: alle patiënten dienen gedurende een periode van 6 uur te
worden gemonitord, met om het uur meting van hartslag en bloeddruk.
– Er moeten middelen beschikbaar zijn voor een cardiologische
spoedbehandeling.
– ECG vóór de start van de behandeling en na de monitoringperiode van
6 uur.
– Continue (realtime) ECG-monitoring wordt aanbevolen.
– Verlengde monitoring van de patiënt in het geval van afwijkingen
gedurende de eerste 6 uur na de eerste inname.

– Op de eerste 3 dagen van elke behandelingskuur moeten patiënten onmiddellijk
vóór de toediening van de infusie een premedicatie met corticosteroïden krijgen.
– Premedicatie met antihistaminica en/of antipyretica vóór de toediening van
LEMTRADA® kan eveneens worden overwogen.
– Orale profylaxe tegen herpesinfectie moet worden gegeven aan alle patiënten
vanaf de eerste dag van elke behandelingskuur en moet ten minste gedurende 1
maand na de behandeling worden voortgezet.
– Monitoring van de infusiegerelateerde reacties.
– Informatie over de risico's van de behandeling en over de noodzaak van een
nauwgezette maandelijkse follow-up en afgifte van een Patiëntenwaarschuwingskaart.
– Voorzichtigheid bij het overschakelen van andere immunosuppressiva naar
LEMTRADA® (om een cumulatief effect te voorkomen): documentatie over
immunocompetentie.
– Veiligheidsfollow-up van patiënten gedurende ten minste 48 maanden na de
laatste infusie.

– In het algemeen wordt bij aanvang van de behandeling dosistitratie in
4 stappen aanbevolen. De titratieperiode kan worden aangepast
indien een significante ongewenste reactie optreedt.

– Na de eerste zelfinjectie tot 30 minuten onder toezicht blijven van een
arts of verpleegkundige.

– De effecten van GILENYA ® op het immuunsysteem kunnen het risico op
infecties (met inbegrip van opportunistische infecties) verhogen.6
– Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) is gemeld.6
– Gevallen van humaanpapillomavirus- (HPV-) infectie zijn gemeld tijdens
de behandeling met GILENYA ®. Vaccinatie tegen HPV dient overwogen
te worden voorafgaand aan de start van de behandeling.

– De belangrijkste bijwerkingen zijn auto-immuunreacties (idiopathische
trombocytopenische purpura, schildklieraandoeningen, nefropathieën,
cytopenieën) infusiegerelateerde reacties en infecties.7
– Gevallen van ernstige infecties met het varicellazostervirus, baarmoeder
infectie met humaan papillomavirus, tuberculose en oppervlakkige
schimmelinfecties.7

– Reacties ter hoogte van de injectieplaats zijn mogelijk.4
– Risico op griepachtige symptomen, waarvan de frequentie en
intensiteit afneemt naargelang de duur van de behandeling.

– Infecties en reacties en pijn op de injectieplaats.5

Influenza, sinusitis; Herpesvirusinfecties, bronchitis, tinea versicolor. Basaalcelcarcinoom.
Lymfopenie, leukopenie. Depressie. Hoofdpijn; Duizeligheid, migraine. Wazig
gezichtsvermogen. Bradycardie, atrioventriculair blok. Hypertensie. Hoesten; Dyspneu.
Diarree. Eczeem, alopecia, pruritus. Rugpijn; Myalgie, artralgie. Asthenie. Verhoogde
leverenzymen; Gewichtsafname, verhoogde bloedtriglyceriden.

Infectie van de bovenste luchtwegen, urineweginfectie, herpesvirusinfectie; Herpes-zosterinfecties,
infectie van de onderste luchtwegen, gastro-enteritis, orale candidiasis, vulvovaginale candidiasis,
influenza, oorinfectie, pneumonie, vaginale infectie, tandinfectie. Huidpoliepen. Lymfopenie, leukopenie,
inclusief neutropenie; Lymfadenopathie, immuungemedieerde trombocytopenische purpura,
trombocytopenie, anemie, hematocriet verlaagd, leukocytose. Cytokinenvrijgavesyndroom,
hypersensitiviteit inclusief anafylaxie. Ziekte van Basedow, hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie;
Auto-immune thyroïditis, inclusief subacute thyroïditis, struma, schildklierautoantistoffen positief.
Insomnia, angst, depressie. Hoofdpijn; MS-relaps, duizeligheid, hypo-esthesie, paresthesie, tremor,
dysgeusie, migraine. Conjunctivitis, endocriene oftalmopathie, gezichtsvermogen wazig. Vertigo.
Tachycardie; Bradycardie, hartkloppingen. Overmatig blozen; Hypotensie, hypertensie. Dyspneu,
hoesten, bloedneus, hik, orofaryngeale pijn, astma. Nausea; Abdominale pijn, braken, diarree,
dyspepsie, stomatitis. Aspartaataminotransferase verhoogd, alanineaminotransferase verhoogd.
Urticaria, rash, pruritus, gegeneraliseerde rash; Erytheem, ecchymose, alopecia, hyperhidrose, acne,
huidlaesies, dermatitis. Myalgie, spierzwakte, artralgie, rugpijn, pijn in extremiteit, spierspasmen, nekpijn,
skeletspierpijn. Proteïnurie, hematurie. Menorragie, onregelmatige menstruatie. Pyrexie, vermoeidheid,
rillingen; Pijn op de borst, pijn, perifeer oedeem, asthenie, influenza-achtige ziekte, malaise, pijn op
injectieplaats. Verhoogde creatinine in het bloed. Kneuzing, infusiegerelateerde reacties.

Anemie. Hypothyreoïdie. Gewichtstoename, gewichtsafname. Verwardheid. Tachycardie.
Verhoogd bloedbilirubine. Urticaria, pruritus, alopecia. Artralgie. Menorragie.

Griep, infectie; Bronchitis, gastro-enteritis, herpes simplex, otitis media, rhinitis, tandabces,
vaginale candidiasis. Benigne neoplasma van de huid, neoplasma. Lymfadenopathie.
Overgevoeligheid. Anorexie, gewichtstoename. Angst, depressie; Nervositeit. Hoofdpijn;
Dysgeusie, hypertonie, migraine, spraakstoornis, syncope, tremor. Diplopie,
oogaandoening. Ooraandoening. Palpitaties, tachycardie. Vasodilatatie. Dyspneu; Hoest,
seizoensrinitis. Nausea; Anorectale aandoening, constipatie, tandbederf, dyspepsie,
dysfagie, fecale incontinentie, braken. Abnormale leverfunctietesten. Huiduitslag;
Bloeduitstortingen, hyperhidrose, pruritus, huidaandoening, urticaria. Artralgie, rugpijn;
Nekpijn. Aandrang tot mictie, pollakisurie, urineretentie. Asthenie, pijn op de borst, reacties
op de injectieplaats, pijn; Rillingen, oedeem in het gezicht, atrofie op de injectieplaats,
lokale reactie, perifeer oedeem, oedeem, pyrexie.

– Gevallen van basaalcelcarcinoom en andere huidtumoren zijn gemeld bij patiënten.
Waakzaamheid voor huidlaesies is geboden en een medische beoordeling van de huid wordt
aanbevolen bij aanvang en vervolgens om de 6 tot 12 maanden. Vanwege het potentiële risico
van kwaadaardige huidtumoren moeten patiënten die behandeld worden met GILENYA®,
worden gewaarschuwd om zich niet zonder bescherming bloot te stellen aan zonlicht.
– Er zijn gevallen geweest van lymfoom in zowel klinische onderzoeken als in de
postmarketingsetting.6
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 1,2.16

– Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar het carcinogene of mutagene potentieel van
LEMTRADA®.7
– Het is momenteel niet bekend of gebruik van LEMTRADA® leidt tot een hoger risico op het
ontwikkelen van schildkliermaligniteiten.
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,7 16

– Carcinogenetische studies zijn niet uitgevoerd.4

– Niet-klinische gegevens met betrekking tot carcinogeniciteit laten geen extra risico zien
voor de mens.5
– Neoplasmata zijn een van de vaak voorkomende bijwerkingen.
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 1,1.16

– Contra-indicatie: immunodeficiëntiesyndroom, verhoogd risico op opportunistische infecties,
ernstige actieve infecties en actieve chronische infecties(hepatitis, tuberculose), actieve kanker,
ernstige leverfunctiestoornis, een cardiale voorgeschiedenis (zie SmPC), een QTc
-uitgangswaarde van ≥ 500msec, zwangerschap.
– Voor het starten van de behandeling moet er een recent compleet bloedbeeld beschikbaar zijn.
Periodiek bepalen van het complete bloedbeeld wordt ook aanbevolen tijdens de behandeling,
op maand 3 en minstens jaarlijks daarna en in geval van verschijnselen van infectie.
– Het initieren van een behandeling met GILENYA® resulteert in een tijdelijke afname van de
hartslag en kan tevens geassocieerd worden met een vertraging van de atrioventriculaire
geleiding. Bij alle patienten dient een ECG afgenomen te worden en de bloeddruk gemeten te
worden voor de eerste toediening en 6 uur erna.
– Macula oedeem treedt meestal op in de eerste 3-4 maanden van de behandeling en dit is
gemeld bij ongeveer 0,5% van de behandelde patienten. Een oogheelkundig onderzoek wordt
daarom ook aanbevolen 3-4 maanden na start van de behandeling. Bij diabetespatienten en
patienten met een voorgeschiedenis van uveïtis wordt een oogheelkundig onderzoek
aanbevolen voor start van de behandeling en daarna vervolgonderzoken tijdens de
behandeling.
– Recente transaminase- en bilirubinewaarden dienen beschikbaar te zijn voor start van de
behandeling met daaropvolgend controles.
– GILENYA® dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met ernstige respiratoire
aandoeningen.
– De bloeddruk dient regelmatig gecontroleerd te worden tijdens de behandeling.
– Een dermatologis onderzoek wordt aanbevolen bij aanvang en vervolgens iedere 6 tot 12
maanden, rekening houdend met klinisch oordeel.
– Indien het staken van de behandeling noodzakelijk wordt geacht, dient de mogelijkheid van
opnieuw optreden van extreem hoge ziekteactiviteit (rebound effect) overwogen te worden, en
dienen patiënten gecontroleerd te worden.

– Contra-indicatie: HIV, patiënten met een ernstige nog actieve infectie.
– Behandeling kan leiden tot vorming van auto-antilichamen en het risico op de
ontwikkeling van auto-immuunziekten vergroten.
– Geregelde onderzoeken voor een nauwgezette follow-up tot ten minste 48 maanden na
de laatste infusie:
– Controles van het bloedbeeld voor de aanvang van de behandeling en vervolgens
maandelijks.
– Creatininemie voor de aanvang van de behandeling en vervolgens maandelijks.
– Urineonderzoek en microscopische urineanalyse voor de aanvang van de
behandeling en vervolgens maandelijks.
– Schildklierfunctie en meting van het thyroïdstimulerend hormoon voor de aanvang
van de behandeling en vervolgens om de 3 maanden.
– Jaarlijkse HPV-screening aanbevolen bij vrouwelijke patiënten.

– Contra-indicaties: in geval van ernstige depressie en/of suïcidale ideatie;
decompensatie van leverinsufficiëntie.
– Regelmatige bloedcontrole en leverfunctie zijn aanbevolen.
– Bij patiënten met tekenen van disfunctie of antecedenten is een regelmatige controle
van de schildklierwaarden aanbevolen.
– Er werden gevallen van trombotische microangiopathie gerapporteerd met interferon
béta. In voorkomend geval moet een aangepaste behandeling worden gestart en moet
de behandeling met interferon onmiddellijk worden stopgezet.

– De behandelende arts dient aan de patiënt uit te leggen dat een reactie met minstens
één van de volgende signalen zich kan voordoen in de minuten die volgen op de injectie:
vasodilatatie (roodheid), pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen of
tachycardie. Dit is meestal van korte duur en zonder gevolgen.

Vanaf 10 jaar.

Vanaf 18 jaar.

– Er is geen informatie over het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. BETAFERON ® dient
daarom niet bij deze populatie te worden gebruikt.
– Beperkte gepubliceerde gegevens suggereren echter dat het veiligheidsprofiel bij
adolescenten tussen 12 en 16 jaar die om de dag subcutaan Betaferon 8,0 miljoen IE
kregen toegediend, lijkt op het profiel dat bij volwassenen is waargenomen.

– Een beperkt aantal gegevens suggereert dat het veiligheidsprofiel bij adolescenten (12
tot 18 jaar) bij gebruik van 20 mg COPAXONE® subcutaan per dag gelijk is aan het
veiligheidsprofiel bij volwassenen.
– COPAXONE® 40 mg/ml mag niet gebruikt worden bij kinderen onder de 18 jaar.

E E R STE LIJ N S B E H A N D E LI N G E N
PLEGRIDY®/-PEN (PEGINTERFERON BÈTA-1A)10

E E R STE LIJ N S B E H A N D E LI N G E N

REBIF® (INTERFERON BÈTA-1A)11

TECFIDERA® (DIMETHYLFUMARAAT)12

Immunomodulator.1

Immunomodulator.1

Immunomodulator (activator van NRF2).1

Voorgevulde spuiten / Voorgevulde pen.

Gebruiksklare spuiten /

Harde capsules.

Oplossing voor injectie in een patroon.

63 µg en 125 µg

22 µg en 44 µg

120 mg en 240 mg

125 µg om de 2 weken subcutaan geïnjecteerd.

3 × per week (subcutaan).

2 × per dag (oraal).

26 injecties per jaar.

RRMS

156 injecties per jaar.

CIS

RRMS

.

SPMS (met opstoten)

730 capsules per jaar.

RRMS
Informatie over het toedienen12

Hulp bij het toedienen15

Hulp bij het toedienen15

– In het algemeen wordt bij aanvang van de behandeling dosistitratie in
3 stappen aanbevolen.
– Dosistitratie bij het begin van de behandeling kan helpen om
griepachtige symptomen te verminderen die kunnen optreden bij het
begin van de behandeling met interferonen. Profylactisch en gelijktijdig
gebruik van ontstekingsremmende, analgetische en/of antipyretische
behandelingen kan deze symptomen voorkomen of verminderen.
PLEGRIDY® Voorgevulde pen
– Naaldkapje.
– Cilinder.
– Luchtbel zichtbaar in het geneesmiddelvenster vóór injectie.
– Vloeistof zichtbaar in het geneesmiddelvenster vóór injectie.

– Bij een eerste aanvang van de behandeling met REBIF wordt, met het
oog op een snelle gewenning aan het geneesmiddel en daardoor
vermindering van de bijwerkingen, aanbevolen dat patiënten starten
met titratie in 3 stappen en dat de dosis over een periode van 4 weken
wordt verhoogd tot de streefdosis.
RebiSmart®
– Elektronisch injectieapparaat.
– Naald is nooit zichtbaar.
– Weekpatroon.
– Individueel aanpasbare comfortinstellingen (bijv.
instelbare diepte, snelheid en duur van de injectie).
– Elektronische agenda.

– Startdosering van 120 mg tweemaal per dag (7 dagen), daarna
aanbevolen onderhoudsdosis van 240 mg tweemaal per dag.
– TECFIDERA® dient met voedsel te worden ingenomen.
– Een tijdelijke verlaging van de dosis tot 120 mg tweemaal per dag kan
het optreden van flushing en maag-darmbijwerkingen verminderen
(gedurende maximaal 1 maand); de klinische werkzaamheid van een
verlaagde dosis is niet vastgesteld.

– Geen waarschuwing, reacties op de injectieplaats zijn mogelijk.10

– Geen waarschuwing, reacties op de injectieplaats zijn mogelijk.11
– Risico op griepachtige symptomen, waarvan de frequentie en
intensiteit afneemt naargelang de duur van de behandeling.

– Infectierisico in geval van langdurige lymfopenie.12
– Bewezen risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie
(PML).12

Depressie. Hoofdpijn. Nausea, braken. Alopecia, pruritus, urticaria. Myalgie, arthralgie. Influenza-achtige ziekte, pyrexie, koude rillingen, injectieplaatserytheem, injectieplaatspijn,
injectieplaatspruritus, asthenie; Hyperthermie, injectieplaatsontsteking,
injectieplaatshematoom, zwelling van injectieplaats, injectieplaatsoedeem,
injectieplaatsrash, injectieplaatswarmte, injectieplaatsverkleuring, pijn.
Alanineaminotransferase verhoogd; Aspartaataminotransferase verhoogd,
gammaglutamyltransferase verhoogd, witte bloedceltelling verlaagd, hemoglobine
verlaagd, lichaamstemperatuur verhoogd.

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombopenie, anemie. Verhogingen van
transaminasen. Depressie, slapeloosheid. Hoofdpijn. Diarree, overgeven, misselijkheid.
Jeuk, huiduitslag, erythemateuze huiduitslag, maculo-papuleuze huiduitslag, alopecia.
Myalgie, arthralgie. Ontsteking op de injectieplaats, reactie op de injectieplaats,
griepachtige symptomen; Pijn op de injectieplaats, moeheid, rigor, koorts.

Gastro-enteritis. Lymfopenie, leukopenie. Brandend gevoel. Flushing; Opvliegers. Diarree,
misselijkheid, pijn in de bovenbuik, buikpijn; Braken, dyspepsie, gastritis, maag-darmstoornis. Aspartaataminotransferase verhoogd, alanineaminotransferase verhoogd. Pruritus,
uitslag, erytheem. Proteïnurie. Warm aanvoelen. Ketonen in de urine, albumine aanwezig in
de urine, aantal witte bloedcellen verlaagd.

– Geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de carcinogeniciteit bij mens of dier.10

– Geen verhoogd risico met de jaren bij patiënten behandeld met REBIF®.14
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,3.16

– Preklinische gegevens bij muizen en ratten laten een toename van de carcinogeniteit
zien. De klinische betekenis van deze gegevens is onzeker, maar hun relevantie voor het
menselijk risico kan niet worden uitgesloten.12
– Percentage maligniteiten van de relevante molecule in fase III-onderzoeken: 0,3.16

– Contra-indicaties: in geval van ernstige depressie en/of suïcidale ideatie.

– Contra-indicaties: depressie en/of suïcidale ideatie.

– Het is aanbevolen periodische controles uit te voeren om signalen of symptomen van
een afwijkende nierfunctie op te sporen.

– Patiënten met hartproblemen dienen van dichtbij opgevolgd te worden.

– Een periodieke beoordeling van de nierfunctie wordt aanbevolen in geval van klinische
symptomen.
– Beoordeling van de serumaminotranferasen wordt aanbevolen voor de start van de
behandeling en tijdens de behandeling, indien klinisch geïndiceerd.
– Controles van het bloedbeeld voor de start van de behandeling en vervolgens om de 3
maanden.
– Geen behandeling indien lymfopenie < 0,5 × 109/ l meer dan 6 maanden aanhoudt.
– Geen behandeling starten bij tekenen of symptomen van een ernstige actieve infectie.
– In klinische onderzoeken ervoer 34% van de met TECFIDERA® behandelde patienten
flushing. Indien noodzakelijk kan een kuur met acetylsalisylzuur kan gunstig zijn.

– Risico op griepachtige symptomen, waarvan de frequentie en
intensiteit afneemt naargelang de duur van de behandeling.

– Het is aanbevolen signalen of symptomen te bewaken die kunnen wijzen op een daling
van bloedwaarden.
– Het is aanbevolen een volledig bloedonderzoek te doen alsook een biochemisch
onderzoek met inbegrip van leverfunctietesten alvorens de behandeling te starten en
deze met regelmatige intervallen te herhalen.
– Regelmatige controle van de schildklierfunctie is aanbevolen in geval van symptomen of
antecedenten.

®

– Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die tekenen vertonen of antecedenten hebben
van afwijkingen aan de leverfunctie.
– Het is aanbevolen om op regelmatige tijdstippen een onderzoek van de leverenzymes
en compleet bloedbeeld te doen.
– Het is aanbevolen periodische controles uit te voeren om signalen of symptomen van
een afwijkende nierfunctie op te sporen.

– Bijzondere aandacht voor patiënten met een reeds bestaande hartziekte.

– Controle van de schildklierfunctie is aangeraden alvorens de behandeling te starten. Als
deze waarden abnormaal zijn, dienen deze elke 6 tot 12 maanden gecontroleerd te
worden. Indien ze normaal zijn enkel in geval van symptomen.

– Er werden gevallen van trombotische microangiopathie gerapporteerd met interferon
béta. In voorkomend geval moet een aangepaste behandeling worden gestart en moet
de behandeling met interferon onmiddellijk worden stopgezet.

– Er werden gevallen van trombotische microangiopathie gerapporteerd met interferon
béta. In voorkomend geval moet een aangepaste behandeling worden gestart en moet
de behandeling met interferon onmiddellijk worden stopgezet.

Vanaf 18 jaar.

– De veiligheid en werkzaamheid van REBIF® bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn nog niet
vastgesteld. REBIF® mag niet worden gebruikt bij kinderen in deze leeftijdscategorie.
– Een retrospectief cohortonderzoek met kinderen suggereert dat het veiligheidsprofiel bij
kinderen (2 tot 11 jaar oud) en bij adolescenten (12 tot 17 jaar oud) die driemaal per week
REBIF® 22 microgram of 44 microgram subcutaan toegediend krijgen, vergelijkbaar is
met het veiligheidsprofiel dat bij volwassenen wordt gezien.

Vanaf 18 jaar.
Een prospectief, open- label, ongecontroleerd onderzoek bij 22 adolescenten met RRMS van
13 tot 17 jaar wordt in de SmPC beschreven.

