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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Gids voor de arts bij 
het voorschrijven aan 
patiënten met aHUS

Eculizumab 300 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie

Risico minimalisatie materiaal betreffende eculizumab voor voorschrijvers. 
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)



Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

WAT IS ECULIZUMAB?

Eculizumab is het eerste in een klasse van recombinante gehumaniseerde monoklonale 
antilichamen gericht tegen het complementeiwit C5.

• Eculizumab bindt met hoge affiniteit aan C5.
• Eculizumab blokkeert de activatie van het terminaal complement en voorkomt de vorming 

van de actieve componenten C5a en C5b-9.
• Eculizumab laat het proximale complement verdedigingssysteem intact.

Voor meer informatie betreffende het geneesmiddel, zie de Samenvatting van de Productkenmerken 
(SmPC).
 

INDICATIES VAN ECULIZUMAB?

Eculizumab is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van 
patiënten met atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS).

Eculizumab is ook geïndiceerd voor gebruik:

•  bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van patiënten met paroxismale nachtelijke 
hemoglobinurie (PNH). Bewijzen van de klinische voordelen zijn aangetoond bij patiënten 
met hemolyse met een of meer klinische symptomen indicatief voor een hoge activiteit van 
de ziekte, ongeacht een voorgeschiedenis van transfusies.
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Deze gids heeft als doel u te informeren over belangrijke 
veiligheidsinformatie over eculizumab.

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van eculizumab 
te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Gebruik van eculizumab kan een verhoogd risico geven op:

• Neisseria-infecties zoals meningokokkeninfectie of gonorroe: patiënten moeten gevaccineerd, 
gecontroleerd en/of voldoende geïnformeerd worden.

• infusiereacties: patiënten moeten tot 1 uur na infusie gemonitord worden. 
• Aspergillus-infectie: extra aandacht moet besteed worden aan de risicofactoren, klachten en 

symptomen.
• ernstige complicaties als gevolg van trombotische microangiopathie na staking van eculizumab: 

patiënten moeten achteraf nauwgezet opgevolgd worden.



Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Door het werkingsmechanisme van eculizumab verhoogt het gebruik ervan het risico voor de patiënt 
op ernstige infectie en sepsis, in het bijzonder op meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis). 

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico van 
slechte resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:

•  Geef uw patiënten profylactische zorg, zoals hieronder vermeld:

• Vaccineer uw patiënten minstens 2 weken vóór het eerste infuus met eculizumab 
tegen Neisseria meningitidis tenzij het risico van een uitstel van behandeling met 
eculizumab zwaarder weegt dan het risico van een meningokokkeninfectie.

• Vaccineer in overeenstemming met de huidige medische richtlijnen voor het gebruik 
van vaccins.

• Vaccinatie is mogelijk niet voldoende om meningokokkeninfectie te voorkomen. 
De officiële richtlijnen over het gepast gebruik van antibacteriële stoffen 
moeten in overweging genomen worden. Gevallen van ernstige of fatale 
meningokokkeninfecties werden gerapporteerd bij patiënten behandeld met 
eculizumab. Sepsis treedt vaak op bij meningokokkeninfecties bij patiënten 
behandeld met eculizumab.

• Controleer uw patiënten op vroegtijdige tekenen van meningokokkeninfecties, evalueer 
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

• Patiënten moeten geïnformeerd worden over de tekenen en symptomen en de nodige 
stappen om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Artsen moeten de voordelen en 
de risico’s van een eculizumab behandeling met hun patiënten bespreken en hen een 
patiënteninformatiebrochure en patiëntenveiligheidskaart bezorgen.

• Jonge kinderen bij wie geen vaccin aanbevolen wordt of beschikbaar is, evenals 
patiën ten bij wie het vaccin gecontra-indiceerd is, alsook patiënten die minder dan 
2 weken na toediening van een meningokokkenvaccin beginnen met de behande-
ling met eculizumab, dient u te behandelen met profylactische antibiotica gedu-
rende de hele behandelingsperiode of tot 14 dagen nadat gevaccineerd kan worden

 • Vaccineer patiënten jonger dan 18 jaar tegen Haemophilus influenzae en pneumo-
kokkeninfecties ten minste 2 weken vóór het instellen van een behandeling met 
eculizumab, en leef de nationale aanbevelingen voor vaccinatie per leeftijdsgroep 
strikt na.
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• bij volwassenen voor de behandeling van refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) 
bij patiënten die positief testen voor antilichamen tegen acetylcholinereceptoren (AChR). 
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Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

Andere systemische infecties:
Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient eculizumab met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van Neisseria en geëncapsuleerde bacteriën).

Ernstige infecties met Neisseria-species (andere dan Neisseria meningitidis), waaronder 
gedissemineerde gonokokkeninfecties, zijn gemeld.
Patiënten moeten informatie uit de bijsluiter ontvangen om hen meer bewust te maken 
van potentieel ernstige infecties en de bijhorende tekenen en symptomen. Artsen dienen 
patiënten te adviseren over de preventie van gonorroe.

Leg ouders/wettelijke voogden van pasgeborenen en zuigelingen uit dat ze 
er moeten aan denken dat de typische symptomen van hoofdpijn, koorts 
en een stijve nek wellicht moeilijk waar te nemen zijn. Leg ze dus uit dat 
ze bij baby’s moeten letten op andere symptomen, zoals inactiviteit, 
prikkelbaarheid, braken en niet willen eten.

•  Geef een ‘Informatieve brochure voor aHUS-patiënten en ouders of verzorgers van aHUS-
patiënten’ (aan patiënten en aan ouders van kinderen en adolescenten), en een ‘Informatieve 
brochure voor ouders van jonge kinderen met aHUS’ (aan ouders van jonge kinderen). Leg 
de brochures uit aan patiënten en/of ouders/wettelijke voogden van kinderen die met 
eculizumab worden behandeld zodat ze de mogelijke, ernstige infecties en de relevante 
tekenen en symptomen beter kunnen begrijpen, zoals:

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts 
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

• Geef een ‘Veiligheidskaart voor de patiënt’ aan patiënten en/of ouders/wettelijke voogden van 
kinderen die met eculizumab worden behandeld. Leg uit dat ze deze kaart altijd bij zich moeten 
dragen en dat ze die moeten voorleggen aan het medisch personeel dat ze raadplegen.

• Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts moeten 
raadplegen.
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Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

ECULIZUMAB VEILIGHEIDSPROFIEL

Contra-indicaties
Een behandeling met eculizumab mag niet worden gestart bij aHUS-patiënten:

 • met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis

 • die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2 weken na 
vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen.

Pediatrische patiënten
In een retrospectieve studie bleek het veiligheidsprofiel bij pediatrische aHUS-patiën-
ten die met eculizumab werden behandeld vergelijkbaar met het profiel dat werd waar-
genomen bij volwassen/adolescente aHUS-patiënten. De vaakst gemelde bijwerkingen  
(> 10%) bij pediatrische patiënten waren diarree, braken, pyrexie, infectie van de boven-
ste luchtwegen en hoofdpijn.

Infusiereacties

Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van eculizumab leiden tot infusiereac-
ties of immunogeniciteit waardoor allergische of overgevoeligheidsreacties zouden kunnen 
worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie). Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie 
worden gecontroleerd. Als zich tijdens de toediening van eculizumab een ongewenst voorval 
voordoet, kan de infusie worden vertraagd of stopgezet, al naargelang het oordeel van de arts. 
Als de infusie wordt vertraagd, mag de totale infusietijd niet langer dan twee uur bedragen 
voor volwassenen en adolescenten (van 12 jaar tot jonger dan 18 jaar), en vier uur voor kin-
deren jonger dan 12 jaar.

Immunogeniciteit
Bij met eculizumab behandelde patiënten zijn binnen alle klinische onderzoeken sporadisch 
antilichaamreacties aangetoond. Er is geen verband waargenomen tussen antilichaamont-
wikkeling en klinische respons of ongewenste voorvallen.
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Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

Aspergillus infectie
Bij met eculizumab behandelde patiënten werden gevallen van Aspergillus-infectie, waarvan 
sommige fataal, gerapporteerd. Onderliggende risicofactoren moeten goed afgewogen wor-
den, zoals het langdurig gebruik van steroïden, immunosuppressieve behandelingen, ern-
stige pancytopenie, de blootstelling aan constructie- of afbraaksites, en een reeds bestaande 
longfunctiestoornis of infectie met Aspergillus. Indien een van de voorgaande risicofactoren 
geïdentificeerd wordt voor de opstart van de behandeling met eculizumab, is het aan te 
bevelen de nodige maatregelen te treffen om het risico op Aspergillus-infectie te beperken.

Voor de volledige informatie over contra-indicaties, over bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 
bij gebruik en voor de volledige lijst van bijwerkingen, zie respectievelijk rubriek 4.3, rubriek 4.4 en 
rubriek 4.8 van de bijgevoegde SmPC.
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UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN BEHANDELING MET ECULIZUMAB

Om bij uw patiënt met succes een behandeling met eculizumab te kunnen instellen, moet 
u een aantal maatregelen nemen:

• Breng uw patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die met  
eculizumab worden behandeld op de hoogte van en informeer hen over het risico 
op meningokokkeninfecties en andere ernstige infecties:

• Leg uit waarom patiënten profylactische zorg moeten krijgen.

• Leer hen tekenen en symptomen van ernstige potentiële infecties (of 
sepsis) te herkennen en leg uit dat ze een arts moeten raadplegen. 

• Leg uit waarvoor de Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt dient en 
waarom ze die te allen tijde bij zich moeten hebben.

• Zorg ervoor dat uw patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die 
met eculizumab worden behandeld de gegeven informatie heeft/hebben begrepen.

• Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de 
behandeling (zie de paragraaf over De behandeling stopzetten).

• Plan en spreek met de patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die 
met eculizumab behandeld worden een toedieningsschema af.

• Informeer ze over het aHUS-register en hoe ze kunnen deelnemen.

• Vaccineer uw patiënt tegen Neisseria meningitidis ten minste 2 weken voor het 
eerste infuus met eculizumab tenzij het risico van een uitstel van behandeling 
met eculizumab zwaarder weegt dan het risico van een meningokokkeninfectie.

• Geef uw patiënt profylactische zorg, zoals hiervoor vermeld.

Om u te helpen uw patiënt met eculizumab te laten beginnen, zult u een “starterspakket” 
ontvangen om aan elke patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die met 
eculizumab behandeld worden, te geven zodat hij/zij belangrijke informatie over deze 
behandeling krijgt.

Het starterspakket bevat:

• Een Informatieve brochure voor aHUS-patiënten en ouders of verzorgers van aHUS-
patiënten: geeft uw patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden informatie over aHUS, 
eculizumab, de mogelijke bijwerkingen van de behandeling en veiligheidswaarschu-
wingen. Er is een Informatieve brochure voor ouders van jonge kinderen met aHUS 
beschikbaar die bestemd is voor ouders of zorgverleners van jonge kinderen.

Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.
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• Een Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt: geeft aan dat de persoon die deze bij
zich heeft, behandeld wordt met eculizumab; de naam en het telefoonnummer van
de arts kunnen eveneens aangegeven worden. Uw patiënt en/of de ouders/wettelijke
voogden van patiënten moet/moeten deze kaart altijd bij zich hebben.

DE BEHANDELING STOPZETTEN

Aangezien aHUS een chronische ziekte is, is eculizumab bedoeld als een voortdurende 
behandeling.

Complicaties als gevolg van trombotische microangiopathie (TMA) werden reeds waargenomen 
na 4 weken en tot 127 weken na het staken van de behandeling met eculizumab bij sommige 
patiënten. Het staken van de behandeling mag enkel worden overwogen wanneer dit medisch 
verantwoord is.

Als aHUS-patiënten de behandeling met eculizumab staken, moeten ze nauwgezet worden 
opgevolgd voor klachten en verschijnselen van ernstige complicaties als gevolg van tromboti-
sche microangiopathie. Opvolging is mogelijk onvoldoende om ernstige complicaties als gevolg 
van trombotische microangiopathie na het staken van de behandeling bij aHUS-patiënten te 
voorspellen of te voorkomen.

Ernstige complicaties als gevolg van TMA na het staken van de behandeling kunnen worden 
vastgesteld door (i) twee willekeurige, of herhaling van een willekeurige meting, van de vol-
gende: een daling van het aantal trombocyten met 25% of meer ten opzichte van ofwel de 
aanvangswaarde of de piekwaarde voor het aantal trombocyten tijdens een behandeling met  
eculizumab; een stijging van serumcreatinine met 25% of meer ten opzichte van de aanvangs-
waarde of nadir tijdens een behandeling met eculizumab; of een stijging van LDH in serum 
met 25% of meer ten opzichte van de aanvangswaarde of nadir tijdens een behandeling met 
eculizumab; of (ii) een van de volgende: een verandering in geestesgesteldheid of epileptische 
aanvallen; angina of dyspnoe; of trombose. 

Als ernstige complicaties als gevolg van trombotische microangiopathie optreden na het staken 
van de behandeling met eculizumab, moet het volgende overwogen worden: de behandeling 
met eculizumab opnieuw instellen, ondersteunende zorg met PF/PI of geschikte orgaanspeci-
fieke ondersteunende maatregelen, waaronder ondersteuning van de nieren met dialyse, onder-
steuning van de ademhaling met kunstmatige beademing of anticoagulatie.

Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.
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BELANGRIJKE INFORMATIE
VACCINATIE/antibiotica profylaxe CERTIFICAAT

Om het risico op verkeerd gebruik van eculizumab te minimaliseren, vereisen het besluit van 
de Europese Commissie en de door de CHMP overeengekomen follow-up maatregelen dat het 
geneesmiddel alleen kan worden gedistribueerd door de registratiehouder nadat schriftelijk 
is bevestigd dat de patiënt daadwerkelijk een meningokokkenvaccinatie en/of profylaxe met 
antibiotica heeft gekregen.

Daarom ontvangt u samen met deze gids een vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat dat 
voor elke nieuwe patiënt moet worden ingevuld en naar de registratiehouder moet 
worden teruggestuurd (naar emailadres: customeroperationsEU@alexion.com), samen met 
een eerste bestelling van eculizumab voor deze nieuwe patiënt.

De registratiehouder zal geen bestelling kunnen verwerken voor patiënten waarvoor er geen 
vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat werd ontvangen.

Wij verzoeken u vervolgens om bij elke toekomstige bestelling van eculizumab de patiëntcode 
van de patiënt te vermelden voor wie het geneesmiddel bedoeld is. Dit is nodig om de 
overeenstemming te controleren met het vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 

veiligheidsinformatie worden vastgesteld.  
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl 
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van 
het product (via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com).

U kunt extra materiaal opvragen via 
customeroperationsEU@alexion.com. 

Aanvullende informatie betreffende eculizumab is beschikbaar in de Samenvatting van product 
kenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl. Het additioneel risicominimalisatie-materiaal  
is online beschikbaar op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Informatieve brochure voor 
aHUS-patiënten en ouders of 
verzorgers van aHUS-patiënten

Eculizumab 300 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie

Risico minimalisatie materiaal betreffende eculizumab voor patiënten en ouders
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Let op bij gebruik van eculizumab.  
Eculizumab is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. 
Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen.  
Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.



*Zie verklarende woordenlijst op pagina 9.

Deze gids is bestemd voor volwassen en adolescente patiënten die lij-
den aan atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) en voor 
ouders van kinderen en adolescenten met aHUS. In deze gids vindt 
u informatie over eculizumab, hoe het aan u zal worden gegeven en 
belangrijke veiligheidsinformatie die u dient te weten. Er is ook nog 
een andere gids die specifiek bedoeld is voor ouders van jonge kinderen 
en die uw arts u kan geven als u dat zou willen.

WAT IS ECULIZUMAB?

Eculizumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten die aHUS 
hebben. Het is een type van gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Antilichamen zijn stoffen die 
zich in het bloed aan bepaalde doelen kunnen binden. Het woord ‘gehumaniseerd’ verwijst ernaar 
dat het antilichaam zodanig is ontworpen dat het zo sterk mogelijk lijkt op humane (menselijke) 
antilichamen. Het woord ‘monoklonaal’ verwijst ernaar dat het volledige geneesmiddel afkomstig is 
van één origineel antilichaam, wat wil zeggen dat ze allemaal exact hetzelfde zijn. 

aHUS* is een ziekte waarbij een bepaald onderdeel van het natuurlijke immuunsysteem, het 
complementsysteem* genoemd, overactief werkt; die overactieve werking is meestal het gevolg 
van een genetisch defect in de normale regulering van het complementsysteem*. Het comple-
mentsysteem is altijd geactiveerd en wanneer het overactief is, kan het de eigen weefsels en or-
ganen van het lichaam beschadigen. Dit gebeurt doordat kleine bloedvaten worden vernietigd en 
doordat bloedklonters* worden gevormd die de bloedtoevoer naar weefsels en organen blokkeren. 
Dit proces wordt met een medische term ‘trombotische microangiopathie (TMA)’ genoemd. TMA* 
bij aHUS kan vele organen beschadigen, waaronder de nieren, de hersenen en het hart.

Eculizumab is een antilichaam dat zich aan een van de onderdelen van het complementsysteem 
bindt en dat het inactief maakt. Hierdoor voorkomt/vermindert eculizumab de vernietiging van 
kleine bloedvaten en de vorming van bloedklonters, en vermindert het de symptomen en de be-
schadiging van organen bij aHUS. Aangezien aHUS een chronische ziekte is, is het de bedoeling 
dat eculizumab langdurig wordt gebruikt.
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*Zie verklarende woordenlijst op pagina 9.
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Aangezien eculizumab een deel van uw immuunsysteem blokkeert, verhoogt het  
risico op infecties door bepaalde bacteriën zoals Neisseria meningitidis en andere  
Neisseria-infecties. Neisseria meningitidis kan een meningokokkeninfectie veroorzaken, 
een ernstige ontsteking van de hersenen, of een ernstige infectie van het bloed.

Meningokokkeninfecties infecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld 
worden omdat ze snel fataal of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ern-
stige invaliditeit kunnen leiden. 
Andere Neisseria-infecties kunnen onder andere verspreide gonorroe veroorzaken. Als 
u risico loopt op gonorroe, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt.
Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om het 
risico op deze infecties tot een minimum te beperken en dat u weet wat u moet doen als u 
zich zorgen maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder).

Moet u/uw kind ten minste 2 weken vóór de eerste toediening van eculizumab worden 
gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie*. Indien de behandeling met eculizumab 

minder dan 2 weken na toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, moet  
u/uw kind tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch worden 
behandeld om het risico van infectie met Neisseria meningitidis te verminderen.

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u deze vaccinatie ten minste 2 weken voor 
uw eerste infusie krijgt. Als er geen vaccin voor u/uw jong kind beschikbaar is of als het vaccin 
gecontra-indiceerd is, zal u/uw kind antibiotica krijgen tijdens de hele behan delingsperiode of tot 
2 weken nadat het vaccin kon gegeven worden. 

Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten tegen Haemophilus influenzae en pneu-
mokokkeninfectie gevaccineerd worden volgens de nationale vaccinatierichtlijnen. Dit mini-
maal 2 weken voor de start van de therapie met eculizumab en volgens de nationale vaccinatie-
aanbevelingen per leeftijdscategorie.
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Als ouders/verzorgers van pasgeborenen en zuigelingen dient u eraan te 
denken dat de typische symptomen van hoofdpijn, koorts en een stijve 
nek wellicht moeilijk waar te nemen zijn. Daarom dient u bij baby’s te 
letten op andere symptomen, zoals niet actief zijn, prikkelbaarheid, 
braken en niet willen eten.

Welke symptomen dienen mij te alarmeren tijdens de behandeling?

Een vaccinatie vermindert het risico op het krijgen van een infectie, maar zal het risico niet vol-
ledig kunnen uitsluiten. 

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts 
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

Als u uw arts niet kunt bereiken, ga dan naar de spoedeisende hulpafdeling en  
toon hen uw Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt.

U dient te letten op de tekenen en symptomen van een infectie, en moet uw arts 
onmiddellijk raadplegen als ÉÉN van de volgende symptomen voorkomt:
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Welke stappen moet ik volgen voordat ik met de behandeling kan beginnen?

Voordat een behandeling met eculizumab wordt gestart, zal uw arts met u het belang van 
het volgende bespreken:

• Gevaccineerd worden tegen een meningokokkeninfectie en in sommige gevallen een bepaald 
antibioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie, Neisseria 
meningitidis genoemd, tot een minimum te beperken.

• De symptomen kennen die verband houden met infecties en wat u moet doen als u die 
symptomen hebt.

• Als uw kind wordt behandeld, dient u te weten dat hij/zij in overeenstemming met de nationale 
vaccinatierichtlijnen minstens 2 weken vóór het begin van de behandeling met eculizumab 
moet gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties.

• Na stopzetting van de behandeling met eculizumab moet u door uw arts zorgvuldig worden 
opgevolgd.

Daarnaast zult u in de loop van uw behandeling nauwlettend worden opgevolgd voor een 
meningokokkeninfectie en andere infecties. 

Hoe begin ik mijn behandeling met eculizumab?

Eculizumab moet worden voorgeschreven door een arts. U ontvangt bovendien een star-
terspakket met daarin:

• Een veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt: het is voor patiënten die behandeld worden 
met eculizumab heel belangrijk om bepaalde infecties snel te herkennen en te behandelen; 
daarom ontvangt u een Veiligheidsinformatiekaart waarop specifieke symptomen vermeld 
staan en waarop u altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd bij u hebben en ze tonen 
aan medisch personeel dat u raadpleegt.

• Een informatieve brochure voor aHUS-patiënten en ouders of verzorgers van aHUS-  
patiënten.

• Een informatieve brochure voor ouders van jonge kinderen met aHUS wordt aan de ou-
ders/wettelijke voogden van jonge kinderen gegeven.

• Uw arts zal u/uw kind voorstellen om deel te nemen in het aHUS-register. Uw arts kan 
u/uw kind in dit register opnemen.

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u/uw kind ten minste 2 weken vóór de 
eerste toediening van eculizumab wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie*.  
Indien de behandeling met eculizumab minder dan 2 weken na toediening van een 
meningokokkenvaccin wordt gestart, zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat  
u/uw kind tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch wordt 
behandeld om het risico van infectie met Neisseria meningitidis te verminderen.

*Zie verklarende woordenlijst op pagina 9.
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Hoe wordt eculizumab toegediend?

Eculizumab wordt toegediend met een intraveneus infuus (het inlopen van een vloeistof in
een ader). Het infuus duurt 25 tot 45 minuten. Het moet worden klaargemaakt en toege-
diend door een arts of ander geschikt en bevoegd medisch personeel.

Zoals elk ander geneesmiddel dat met een intraveneus infuus wordt toegediend, kan 
eculizumab  onmiddellijk of later bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dat het
geval is.

Omdat de kans bestaat dat u een reactie vertoont op het infuus (waaronder een allergische 
reactie), wordt u na elk infuus gedurende ongeveer één uur gecontroleerd. De instructies 
van uw arts moeten zorgvuldig worden opgevolgd.
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*Zie verklarende woordenlijst op pagina 9.

Hoelang zal ik eculizumab moeten gebruiken?

Aangezien aHUS een chronische ziekte is, is eculizumab bedoeld als een langetermijn-
behandeling.

Patiënten die met eculizumab begonnen zijn, moeten hiermee doorgaan, ook als ze zich 
beter voelen.
De behandeling met eculizumab onderbreken of beëindigen, kan ertoe leiden dat de 
symptomen van aHUS terugkeren.

Sommige patiënten die de behandeling met eculizumab stopzetten, kregen opnieuw 
tekenen en symptomen van aHUS. U mag de behandeling met eculizumab niet stopzetten 
zonder er eerst met uw arts over te hebben gepraat en zonder medisch toezicht.

Als u de behandeling met eculizumab wilt stopzetten, bespreek dan van 
tevoren met uw arts de mogelijke bijwerkingen en risico’s, waaronder een 
terugkeer van de vernietiging van kleine bloedvaten en de vorming van bloed-
klonters. Dit kan leiden tot:
• Symptomen die u kunt hebben: minder plassen (problemen met uw nie-

ren), verwardheid of verandering in uw alertheid
• Bloedtestuitslagen: een sterke daling van het aantal bloedplaatjes* omdat 

ze opgebruikt worden voor de vorming van bloedklonters, een aanzienlijke 
toename van de vernietiging van uw rode bloedcellen*, een stijging van uw 
creatininegehalte in serum (problemen met uw nieren)

• Pijn op de borst of angina, kortademigheid
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Zijn er nog andere zaken waaraan ik moet denken tijdens mijn behandeling 
met eculizumab?

Allergische reacties
Eculizumab bevat een eiwit en eiwitten kunnen bij sommige mensen allergische reacties 
veroorzaken. Als u tekenen of symptomen hebt nadat u eculizumab hebt gekregen, moet u 
uw arts raadplegen.

Raadpleeg de bijsluiter voor volledige informatie over het veiligheidsprofiel van het  
geneesmiddel.
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Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom 
(aHUS)
Een zeldzame aandoening die veroorzaakt 
wordt door chronische en overmatige activatie 
van het complementsysteem, een onderdeel 
van uw normale immuunsysteem. Het overac-
tieve complementsysteem beschadigt kleine 
bloedvaten en leidt tot de vorming van bloed-
klonters in het hele lichaam, een proces dat 
trombotische microangiopathie (TMA) wordt 
genoemd. TMA kan vele organen beschadigen, 
waaronder de hersenen, de nieren en het hart.

Bloedklonters
Het bloed kan klonters vormen om een bloe-
ding te stoppen, maar bij aHUS kunnen de 
bloedklonters heel gemakkelijk de bloedvaten 
blokkeren en organen beschadigen.

Hemolyse
Een hogere afbraak van rode bloedcellen dan 
normaal. Dit kan bij aHUS leiden tot uiteen-
lopende klachten en symptomen.

Complementsysteem (ook wel complementcas-
cade of gewoonweg complement genoemd)
Het onderdeel van uw immuunsysteem dat 
normaal bacteriën en andere lichaamsvreemde 
cellen vernietigt. Bij aHUS is het complement 
chronisch en overmatig actief, wat leidt tot be-
schadiging van uw eigen weefsels door de ver-
nietiging van kleine bloedvaten en de vorming 
van bloedklonters die de organen beschadigen, 
waaronder de hersenen, de nieren, het hart en 
andere organen.

Meningokokkeninfectie
Een infectie die veroorzaakt wordt door de bacterie 
Neisseria meningitidis (ook meningococcus  
genoemd). Dit kan leiden tot een meningokokken-
infectie of een wijdverspreide bloedinfectie 
(sepsis).

Gonorroe
Een seksueel overdraagbare aandoening ver- 
oorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoea. 
Deze infectie kan zich via de bloedbaan 
verspreiden. 

Bloedplaatjes
Bloedplaatjes zijn bloedcellen die kunnen sa-
menklonteren en zo bloedklonters vormen. Bij 
aHUS kunnen de bloedplaatjes zeer gemak-
kelijk bloedklonters vormen en naarmate ze 
opgebruikt worden om klonters te maken, kan 
uit een bloedtest blijken dat u een laag aantal 
bloedplaatjes in uw bloed hebt.

Rode bloedcellen (RBC’s)
Bloedcellen die zuurstof transporteren door ge-
bruik te maken van een eiwitcomplex dat he-
moglobine wordt genoemd. Bij aHUS worden 
rode bloedcellen vernietigd naarmate ze door 
de geblokkeerde en onderbroken kleine bloed-
vaten getransporteerd worden.

Trombose (trombotische voorvallen)
De vorming van een bloedklonter waardoor de 
bloedstroom door een bloedvat kan worden 
geblokkeerd. Bij aHUS kunnen bloedklonters 
in kleine bloedvaten voorkomen, gewoonlijk 
in de hersenen, de nieren, het hart en andere 
organen.
 

VERKLARENDE WOORDENLIJST
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Trombotische microangiopathie (TMA)
Een beschrijving van het proces bij aHUS 
waarbij kleine bloedvaten worden vernietigd en 
bloedklonters worden gevormd in die bescha-
digde bloedvaten. TMA wordt veroorzaakt door 
een chronische en overmatige activatie van het 
complementsysteem waardoor patiënten met 
aHUS schade ondervinden en ziek worden.



U moet deze veiligheidsinformatiekaart steeds bij u hebben.
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Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 ▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de 

veiligheid van dit medicijn verkrijgen. 

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die 
niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum 
Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over 
de veiligheid van dit medicijn. Bijwerkingen kunnen altijd gemeld worden bij de houder van 
de handelsvergunning van het product (via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com). 

U kunt extra materiaal opvragen via 
uw behandelend arts of via customeroperationsEU@alexion.com. 

Deze informatie is ook terug te vinden op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar 
uw arts of apotheker. Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Zeer belangrijke veiligheidsinformatie  
voor kinderen en zuigelingen met  

atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) 

die eculizumab gebruiken.

Let op bij gebruik van eculizumab. 
Eculizumab is het werkzaam bestanddeel in het 
medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam 
dragen. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Informatieve brochure voor 
ouders/verzorgers van  
jonge kinderen met aHUS

Eculizumab 300 mg  
concentraat voor oplossing voor infusie 

Additionele Risico Minimalisatie Maatregelen - eculizumab
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
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Eculizumab - Hulp bij behandeling van aHUS (atypisch hemolytisch-uremisch syndroom)

Eculizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van een zeer ernstige 
ziekte, namelijk aHUS. De ziekte wordt niet veroorzaakt door een bacterie of een virus; 
het is dus niet besmettelijk en wordt niet overgedragen op anderen. De werking van 
sommige geneesmiddelen, zoals eculizumab, gebeurt door een invloed uit te oefenen op het 
immuunsysteem van het lichaam. Ze kunnen uw kind dus vatbaarder maken voor bepaalde 
andere ziektes. 

Lees de hierna vermelde Zeer belangrijke veiligheidsinformatie door.
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ZEER BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Aangezien eculizumab een deel van het immuunsysteem van het lichaam blokkeert, is het mogelijk 
dat de natuurlijke weerstand van uw kind tegen infecties verzwakt is, vooral de weerstand tegen 
bepaalde organismen die een meningokokkeninfectie (ernstige infectie van de hersenvliezen 
en sepsis) en andere Neisseria-infecties veroorzaken. Meningokokkeninfecties zijn UITERST 
GEVAARLIJK en kunnen in minder dan 4 uur tijd LEVENSBEDREIGEND worden. Geef deze 
brochure aan personen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van uw kind (bijvoorbeeld een leerkracht, 
babysitter/oppas, personeel van een kinderdagverblijf) zodat ze de tekenen en symptomen van een 
meningokokkeninfectie beter kunnen herkennen. Ze moeten ONMIDDELLIJK een arts raadplegen 
als zich één teken of symptoom voordoet. 

Eculizumab wordt met een infuus toegediend. Als eculizumab een reactie veroorzaakt, breng dan 
de arts die uw kind eculizumab toediende daarvan op de hoogte.

Plak hier 
een foto van 

uw kind.
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Uw kind krijgt een vaccinatie of een antibioticum zodat de kans kleiner is dat uw kind een 
meningokokkeninfectie krijgt. Een vaccinatie en een antibioticum kunnen uw kind echter 
niet helemaal beschermen tegen een meningokokkeninfectie. Minstens 2 weken voordat uw 
kind het eerste infuus met eculizumab krijgt, moet uw kind tegen meningokokkeninfecties 
worden gevaccineerd. Indien vaccinatie niet mogelijk is voor uw jonge kind, moet hij/zij 
behandeld worden met antibiotica gedurende de volledige behandeling met eculizumab en tot  
2 weken nadat uw kind zijn/haar vaccinatie heeft gekregen. 

Uw kind moet ook gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties, 
in overeenstemming met de nationale aanbevelingen die per leeftijdscategorie gelden. Gelieve hier-
voor de huisarts of de behandelende arts te raadplegen.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd levensbedreigend worden. 
Wacht niet tot huiduitslag optreedt, omdat er niet altijd sprake is van huiduitslag.  Als 
zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raadpleeg dan ONMIDDELLIJK een arts.

Voor ouders/verzorgers van pasgeborenen en zuigelin-
gen: Denk eraan dat het moeilijk kan zijn om de typische  
tekenen en symptomen van hoofdpijn, koorts, stijve nek, 
spierpijn, gewrichtspijn, huiduitslag en shock te herkennen;  
andere tekenen en symptomen waarop men moet letten bij 
baby’s zijn niet actief zijn, braken en niet willen eten.
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Tekenen en symptomen van een meningokokkeninfectie en/of sepsis, 
levensbedreigende infecties

Uw kind krijgt eculizumab, wat de natuurlijke weerstand tegen een meningokokkeninfectie en 
sepsis verzwakt. Een meningokokkeninfectie en sepsis zijn uiterst gevaarlijke infecties en kunnen 
snel levensbedreigend worden. Bij zuigelingen kunnen de tekenen en symptomen anders zijn dan 
deze die vaak bij jonge kinderen worden waargenomen. Deze illustraties kunnen u helpen bij het 
herkennen van tekenen en symptomen die bij zuigelingen kunnen voorkomen. Lees pagina 7 en 8 
voor informatie over jonge kinderen. 

Het is zeer belangrijk dat u ONMIDDELLIJK een arts raadpleegt als u ÉÉN van de volgende tekenen 
en symptomen opmerkt.

Zuigelingen

Koude handen en/of voetenKoorts

Bleke, vlekkerige huid; 

vlekken/huiduitslag 

Snelle ademhaling
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Suf, zwak, niet reagerenNiet willen gepakt worden

Strak aanvoelen of uitstulping 
van de gewoonlijk zachte vlek 

op het hoofd

Anders huilen dan 

gewoonlijk, zeuren

Niet willen eten en/of braken

Niet iedereen krijgt al deze 
tekenen en symptomen van 
een meningokokkeninfectie en 
sepsis. Het is zeer belangrijk 
dat u ONMIDDELLIJK een arts 
raadpleegt als u ÉÉN van deze 
tekenen en symptomen opmerkt. 



7

Tekenen en symptomen van een meningokokkeninfectie en/of sepsis, 
levensbedreigende infecties

Een meningokokkeninfectie en sepsis zijn uiterst gevaarlijke infecties en kunnen snel 
levensbedreigend worden. Deze illustraties kunnen u helpen bij het herkennen van tekenen en 
symptomen die bij jonge kinderen kunnen voorkomen. Lees pagina 5 en 6 voor informatie over 
zuigelingen.

Het is zeer belangrijk dat u ONMIDDELLIJK een arts raadpleegt als u ÉÉN van de volgende tekenen 
en symptomen opmerkt.

Jonge kinderen

Koude handen en/of voetenKoorts

Stijve nek

Braken

Geen helder licht  
kunnen verdragen

Bleke, vlekkerige huid; 
vlekken/huiduitslag 
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Niet iedereen krijgt al deze tekenen en symptomen van  
een meningokokkeninfectie en sepsis.  
Het is zeer belangrijk dat u ONMIDDELLIJK een arts raadpleegt 
als u ÉÉN van deze tekenen en symptomen opmerkt. 

Ongecontroleerd beven Ademhalingsproblemen Pijn in de benen

Suf, moeilijk wakker 
te maken

Verwardheid  
en prikkelbaarheid

Ernstige hoofdpijn
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Veiligheidsinformatiekaarten voor de patiënt

De veiligheidsinformatiekaarten voor de patiënt achteraan deze brochure bevatten belangrijke  
veiligheidsinformatie die u of iemand die verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind moet weten 
wanneer uw kind met eculizumab wordt behandeld en ook nog na de behandeling. Omdat eculizumab 
de natuurlijke weerstand van uw kind tegen infecties kan verzwakken, is het belangrijk dat de 
tekenen en symptomen van infecties, waaronder die van een meningokokkeninfectie en sepsis, 
worden herkend. Op deze kaarten staat een lijst met tekenen en symptomen van die infecties. Op 
die manier kan iemand die toezicht houdt op uw kind een infectie van een meningokokkeninfectie 
en sepsis herkennen en ONMIDDELLIJK een arts raadplegen.

Vul de kaarten in en geef ze aan iemand die verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind (bijvoorbeeld 
een leerkracht, babysitter/oppas, het personeel in een kinderdagverblijf). Zorg er ook voor dat u 
altijd een set bij u hebt. Extra kopieën van deze brochure en veiligheidskaart zijn verkrijgbaar via 
uw behandelende arts.

Informeer de persoon die toezicht houdt op uw 
kind dat deze kaarten moeten worden getoond aan 
al het medische personeel dat betrokken is bij de 
behandeling van uw kind, in het geval dat uw kind 
medische zorg nodig heeft.



Voor ouders/verzorgers:

ALS UW KIND TEKENEN OF SYMPTOMEN VAN EEN MENINGOKOKKENINFECTIE OF 
SEPSIS VERTOONT, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW ARTS. 

Als u uw arts niet kunt bereiken, ga dan ONMIDDELLIJK naar de spoedeisende hulpafdeling 
en toon uw Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt aan het personeel. 

Zie de bijgevoegde bijsluiter van eculizumab, 
met daarin meer informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie 

over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. 

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. 
Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het 
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden 

helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.  

U kunt extra materiaal opvragen via  
uw behandelend arts of via customeroperationsEU@alexion.com

Deze informatie is ook terug te vinden op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn  
naar uw arts of apotheker. Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter  

Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Gids voor de arts bij 
het voorschrijven aan 
patiënten met PNH

Eculizumab 300 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie

Risico Minimalisatie materiaal betreffende eculizumab voor voorschrijvers
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
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Deze gids heeft als doel u te informeren over belangrijke  
veiligheidsinformatie over eculizumab

Gebruik van eculizumab kan een verhoogd risico geven op:

• Neisseria-infecties zoals meningokokkeninfectie of gonorroe: patiënten moeten gevac-
cineerd, gecontroleerd en/of voldoende geïnformeerd worden.

• infusiereacties: patiënten moeten tot 1 uur na infusie gemonitord worden. 

• Aspergillus-infectie: extra aandacht moet besteed worden aan de risicofactoren, klachten 
en symptomen.

• klachten en verschijnselen van ernstige intravasculaire hemolyse na stopzetting van toedie-
ning van eculizumab: patiënten moeten achteraf nauwgezet opgevolgd worden.

WAT IS ECULIZUMAB? 

Eculizumab is het eerste in een nieuwe klasse geneesmiddelen, de gehumaniseerde monoklo-
nale antilichamen gericht tegen C5

• Eculizumab bindt met hoge affiniteit aan C5
• Eculizumab blokkeert de activatie van de terminale complementcomponenten C5a en C5b-9
• Eculizumab  laat het proximale complement verdedigingssysteem intact

Voor meer informatie betreffende het geneesmiddel, zie de Samenvatting van de Productkenmerken.

INDICATIES VAN ECULIZUMAB

Eculizumab is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van pa-
tiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Bewijzen van de klinische voordelen 
zijn aangetoond bij patiënten met hemolyse met een of meer klinische symptomen indicatief voor 
een hoge activiteit van de ziekte, ongeacht een voorgeschiedenis van transfusies. 

Eculizumab is ook geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen voor de behandeling 
van patiënten met atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) en bij volwassenen voor 
de behandeling van refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) bij patiënten die 
positief testen voor antilichamen tegen acetylcholinereceptoren (AChR).

3

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico's van eculizumab 
te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van eculizumab het risico voor de patiënt 
op ernstige infectie en sepsis, in het bijzonder op meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico 
op slechte resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:

•  Voorzie uw patiënten van een vaccinatie en profylactische antibiotica, zoals hieronder vermeld: 

•  Vaccineer uw patiënten ten minste 2 weken vóór de eerste toediening van eculizumab 
tegen meningokokken tenzij het risico van een uitstel van behandeling met eculizumab 
zwaarder weegt dan het risico van een meningokokkeninfectie.

•  Vaccineer volgens de huidige medische richtlijnen voor vaccinatie.

•  Vaccinatie is mogelijk niet voldoende om meningokokkeninfectie te voorkomen. De 
officiële richtlijnen over het gepast gebruik van antibacteriële stoffen moeten in 
overweging genomen worden. Gevallen van ernstige of fatale meningokokkeninfec-
ties werden gerapporteerd bij patiënten behandeld met eculizumab. Sepsis treedt 
vaak op bij meningokokkeninfecties bij patiënten behandeld met eculizumab.

•  Controleer uw patiënten op vroegtijdige tekenen van meningokokkeninfecties, beoordeel 
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed, en behandel zo nodig met antibiotica.

•  Patiënten moeten geïnformeerd worden over de tekenen en symptomen en de nodige stap-
pen om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Artsen moeten de voordelen en de risico's 
van een eculizumab behandeling met hun patiënten bespreken en hen een patiënteninfor-
matiebrochure en patiëntenveiligheidskaart bezorgen.

•  Jonge kinderen bij wie geen vaccin aanbevolen wordt of beschikbaar is, evenals pa-
tiënten bij wie het vaccin gecontra-indiceerd is, alsook patiënten die minder dan 2 
weken na toediening van een meningokokkenvaccin beginnen met de behandeling 
met eculizumab, dient u te behandelen met profylactische antibiotica gedurende de 
hele behandelingsperiode. Indien vaccinatie mogelijk is, moet de behandeling met 
profylactische antibiotica tot 2 weken na de vaccinatie worden voortgezet.

•  Vaccineer patiënten jonger dan 18 jaar tegen Haemophilus influenzae en pneumo-
kokkeninfecties ten minste 2 weken vóór het instellen van een behandeling met  
eculizumab, en leef de nationale aanbevelingen voor vaccinatie per leeftijdsgroep strikt na.

•  Geef een ‘Informatieve brochure voor PNH-patiënten en ouders of verzorgers van PNH-pa-
tiënten’ (aan patiënten en aan ouders van kinderen en adolescenten), en een ‘Informatieve 
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• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts 
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht 

•  Geef een ‘Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt’ aan patiënten en/of ouders/wettelijke 
voogden van kinderen die met eculizumab worden behandeld en leg uit dat ze deze altijd bij 
zich moeten hebben en dat ze deze moeten tonen aan medisch personeel dat ze raadplegen.

•  Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts 
moeten raadplegen.

 
Andere systemische infecties
Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient eculizumab met voorzichtigheid te wor-
den toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten 
gevolge van Neisseria en geëncapsuleerde bacteriën).

Ernstige infecties met Neisseria-species (andere dan Neisseria meningitidis), waaronder 
gedissemineerde gonokokkeninfecties, zijn gemeld.
Patiënten moeten informatie uit de bijsluiter ontvangen om hen meer bewust te ma-
ken van potentieel ernstige infecties en de bijhorende tekenen en symptomen. Artsen  
dienen patiënten te adviseren over de preventie van gonorroe.

Leg ouders/wettelijke voogden van pasgeborenen en zuigelin-
gen uit dat ze er moeten aan denken dat de typische sympto-
men van hoofdpijn, koorts en een stijve nek wellicht moeilijk 
waar te nemen zijn. Leg ze dus uit dat ze bij baby’s moeten 
letten op andere symptomen, zoals inactiviteit, prikkelbaar-
heid, braken en niet willen eten.

brochure voor ouders van jonge kinderen met PNH’ (aan ouders van jonge kinderen). Leg de 
brochures uit aan patiënten en/of ouders/wettelijke voogden van kinderen die met eculizu-
mab worden behandeld zodat ze de mogelijke, ernstige infecties en de relevante tekenen en 
symptomen beter kunnen begrijpen, zoals:
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Contra-indicaties
Een behandeling met eculizumab mag niet worden gestart bij PNH-patiënten:

 • met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis

 • die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2 
weken na vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen.

Pediatrische patiënten
Bij pediatrische PNH-patiënten die deelnamen aan een klinisch onderzoek en behandeld 
werden met eculizumab, bleek het veiligheidsprofiel vergelijkbaar met dat  wat werd waar-
genomen bij volwassen PNH-patiënten. De meest gemelde bijwerking bij pediatrische 
patiënten was hoofdpijn.

Infusiereacties
Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van eculizumab leiden tot infusie-
reacties of immunogeniciteit waardoor allergische of overgevoeligheidsreacties zouden 
kunnen worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie). Patiënten moeten gedurende één uur 
na de infusie worden gecontroleerd. Als zich tijdens de toediening van eculizumab een on-
gewenst voorval voordoet, kan de infusie worden vertraagd of stopgezet, al naargelang het 
oordeel van de arts. Als de infusie wordt vertraagd, mag de totale infusietijd niet langer 
dan twee uur bedragen voor volwassenen en adolescenten (van 12 jaar tot jonger dan 18 
jaar), en vier uur voor kinderen jonger dan 12 jaar.

In klinische onderzoeken waren er geen PNH-patiënten die een infusiereactie kregen 
waardoor de behandeling met eculizumab moest worden gestopt.

Immunogeniciteit
Bij met eculizumab behandelde patiënten zijn binnen alle klinische onderzoeken sporadisch 
antilichaamreacties aangetoond.

Er is geen verband waargenomen tussen antilichaamontwikkeling en klinische respons of 
ongewenste voorvallen.

 
 
 
 

ECULIZUMAB VEILIGHEIDSPROFIEL
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Aspergillus infectie
Bij met eculizumab behandelde patiënten werden gevallen van Aspergillus-infectie, waarvan 
sommige fataal, gerapporteerd. Onderliggende risicofactoren moeten goed afgewogen worden, 
zoals het langdurig gebruik van steroïden, immunosuppressieve behandelingen, ernstige pan-
cytopenie, de blootstelling aan constructie- of afbraaksites, en een reeds bestaande longfunc-
tiestoornis of infectie met Aspergillus. Indien een van de voorgaande risicofactoren geïden-
tificeerd wordt voor de opstart van de behandeling met eculizumab, is het aan te bevelen de 
nodige maatregelen te treffen om het risico op Aspergillus-infectie te beperken.

Voor volledige informatie over het veiligheidsprofiel van eculizumab, zie de bijgevoegde SmPC.
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UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN BEHANDELING MET ECULIZUMAB

Er zijn een aantal stappen die u moet volgen om uw patiënt succesvol met de eculizumab be-
handeling te kunnen laten beginnen:

•  Breng uw patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die met eculizumab 
worden behandeld op de hoogte van en informeer hen over het risico op meningo-
kokkeninfectie en andere ernstige infecties:

o leg uit waarom hij/zij moet worden gevaccineerd voordat met de behandeling kan 
worden begonnen en dat hij/zij opnieuw zal moeten worden gevaccineerd.

o leer hem/haar tekenen en symptomen van ernstige potentiële infecties (of sepsis) 
te herkennen en medisch advies in te winnen.

o leg uit waarvoor de Veiligheidsinformatiekaart dient en waarom hij/zij deze te al-
len tijde bij zich moet hebben.

•  Zorg ervoor dat uw patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die met 
eculizumab worden behandeld de gegeven informatie heeft/hebben begrepen.

•  Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de 
behandeling.

•  Plan en spreek met de patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die 
met eculizumab worden behandeld een toedieningsschema af.

•  Informeer hem/haar over het PNH-register en hoe ze kunnen deelnemen.

•  Vaccineer uw patiënt tegen Neisseria meningitidis ten minste 2 weken voor het eerste in-
fuus met eculizumab tenzij het risico van een uitstel van behandeling met eculizumab 
zwaarder weegt dan het risico van een meningokokkeninfectie.

•  Geef uw patiënt profylactische antibiotica zoals hierboven uitgelegd.

 
Om u te helpen uw patiënt met eculizumab te laten beginnen, zal u een starterspakket ontvangen 
om aan elke patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van kinderen die met eculizumab be-
handeld worden te geven zodat hij/zij belangrijke informatie over deze behandeling krijgt.
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Het starterspakket bevat:

•   Een informatieve brochure voor PNH-patiënten en ouders of verzorgers van PNH-patiën-
ten: geeft uw patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden informatie over PNH, eculizumab, 
de mogelijke bijwerkingen van de behandeling en veiligheidswaarschuwingen. Er is bo-
vendien een informatieve brochure voor ouders van jonge kinderen met PNH beschikbaar 
voor ouders of zorgverleners van jonge kinderen.

•   Een veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt: geeft aan dat de persoon die deze bij zich   
draagt, behandeld wordt met eculizumab; de naam en het telefoonnummer van de arts 
kunnen eveneens aangegeven worden. Uw patiënt en/of de ouders/wettelijke voogden van 
patiënten moet/moeten deze kaart altijd bij zich hebben.
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+
Serum LDH > LDH vóór de behandeling

+

DE BEHANDELING STOPZETTEN

Aangezien PNH een chronische ziekte is, is eculizumab bedoeld als een voortdurende behan-
deling. Patiënten die met eculizumab beginnen, zouden eculizumab moeten blijven krijgen, 
ook als zij zich beter voelen.

Patiënten die de behandeling met eculizumab evenwel stopzetten, dienen gedurende ten 
minste 8 weken te worden opgevolgd op tekenen en symptomen van ernstige intravascu-
laire hemolyse en andere reacties.

Er is sprake van ernstige hemolyse als:

Eén van de volgende criteria:

 • PNH kloongrootte afname van > 25% in maximaal 1 week

 • Hb < 5 g/dl
      Hb afname van > 4 g/dl in maximaal 1 week

  • Angina

 • Veranderingen in de geestesgesteldheid

 • 50% toename van de serumcreatininespiegel

 • Trombose
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Als ernstige hemolyse optreedt, overweeg dan de volgende procedures/behandeling:

+

+

of

Anticoagulatie

Corticosteroïden

Herinstellen van een 
behandeling met eculizumab

Bloedtransfusie             OF
(packed RBC’s)

Een exsanguinatietransfusie
als de PNH RBC’s gemeten aan de hand 

van flow cytometrie meer dan 50% uitmaken 

van de totale RBC’s



BELANGRIJKE INFORMATIE
VACCINATIE/antibiotica profylaxe CERTIFICAAT

Om het risico op verkeerd gebruik van eculizumab te minimaliseren, vereisen het besluit van 
de Europese Commissie en de door de CHMP overeengekomen follow-up maatregelen dat het 
geneesmiddel alleen kan worden gedistribueerd door de registratiehouder nadat schriftelijk 
is bevestigd dat de patiënt daadwerkelijk een meningokokkenvaccinatie en/of profylaxe met 
antibiotica heeft gekregen.

Daarom ontvangt u samen met deze gids een vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat dat 
voor elke nieuwe patiënt moet worden ingevuld en naar de registratiehouder moet 
worden teruggestuurd (naar emailadres: customeroperationsEU@alexion.com), samen met 
een eerste bestelling van eculizumab voor deze nieuwe patiënt.

De registratiehouder zal geen bestelling kunnen verwerken voor patiënten waarvoor er geen 
vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat werd ontvangen.

Wij verzoeken u vervolgens om bij elke toekomstige bestelling van eculizumab de patiëntcode 
van de patiënt te vermelden voor wie het geneesmiddel bedoeld is. Dit is nodig om de overeen-
stemming te controleren met het vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat.

Copyright © 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. 
Alle rechten voorbehouden. 
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Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veilig-

heidsinformatie worden vastgesteld. 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl. 
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van 
het product (via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com). 

U kunt extra materiaal opvragen via 
customeroperationsEU@alexion.com. 

Aanvullende informatie betreffende eculizumab is beschikbaar in de Samenvatting van product 
kenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl. Het additioneel risicominimalisatie-materiaal 
is online beschikbaar op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties,
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Informatieve brochure voor 
PNH-patiënten en ouders of 
verzorgers van PNH-patiënten

Eculizumab 300 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie

Risico minimalisatie materiaal betreffende eculizumab voor patiënten en ouders
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Let op bij gebruik van eculizumab. 
Eculizumab is het werkzaam bestanddeel in het me-
dicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam 
dragen. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.



* Zie verklarende woordenlijst op pagina 7

WAT IS ECULIZUMAB?

Eculizumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten die 
PNH hebben. Het is een type van gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Antilichamen 
zijn stoffen die zich in het bloed aan bepaalde doelen kunnen binden. Het woord ‘gehuma-
niseerd’ verwijst ernaar dat het antilichaam zodanig is ontworpen dat het zo sterk mogelijk 
lijkt op humane (menselijke) antilichamen. Het woord ‘monoklonaal’ verwijst ernaar dat het 
volledige geneesmiddel afkomstig is van één origineel antilichaam, wat wil zeggen dat ze 
allemaal exact hetzelfde zijn.

PNH is een ziekte waarbij een bepaald onderdeel van het natuurlijke immuunsysteem, het 
complementsysteem* genoemd, overactief werkt; die overactieve werking is meestal het 
gevolg van een genetisch defect in de normale regulering van het complementsysteem. Het 
complementsysteem is altijd geactiveerd en wanneer het overactief is, kan het de rode bloed-
cellen afbreken (hemolyse) wat kan leiden tot een laag aantal bloedcellen, vermoeidheid, 
moeilijkheden bij het functioneren, pijn, donkere urine, kortademigheid en bloedklonters.
 
Eculizumab is een antilichaam dat zich aan een van de onderdelen van het complementsys-
teem bindt en dat het inactief maakt. Daarom vermindert eculizumab de hemolyse (afbraak van 
rode bloedcellen*) die de oorzaak is van de tekenen en symptomen van PNH*. Aangezien 
PNH een chronische ziekte is, is het de bedoeling dat eculizumab langdurig wordt gebruikt. 

Deze gids is bestemd voor volwassen en adolescente patiënten  
die lijden aan Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) 
en voor ouders van kinderen of adolescenten met PNH. In 
deze gids vindt u informatie over eculizumab, hoe het aan u 
zal worden gegeven en belangrijke veiligheidsinformatie die u 
dient te weten. Er is ook nog een andere gids beschikbaar die 
specifiek bedoeld is voor ouders van jonge kinderen en die uw 
arts u zal kunnen geven.

2



* Zie verklarende woordenlijst op pagina 7

VAAK GESTELDE VRAGEN

Wat zijn de veiligheidsoverwegingen die verband houden met eculizumab?

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uit veiligheidsoverwegingen:

 
Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u deze vaccinatie ten minste 2 weken 
voor uw eerste infusie krijgt. Als er geen vaccin voor u/uw jong kind beschikbaar is of als 
het vaccin gecontra-indiceerd is, zal u/uw kind antibiotica krijgen tijdens de hele behan-
delingsperiode of tot 2 weken nadat het vaccin kon gegeven worden.

Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten tegen Haemophilus influenzae en 
pneumokokkeninfectie gevaccineerd worden volgens de nationale vaccinatierichtlijnen. 
Dit minimaal 2 weken voor de start van de therapie met eculizumab en volgens de nationale 
vaccinatieaanbevelingen per leeftijdscategorie.

3

Moet u/uw kind ten minste 2 weken vóór de eerste toediening van eculizumab worden 
gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie*. Indien de behandeling met eculizumab 
minder dan 2 weken na toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, moet 
u/uw kind tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch worden 
behandeld om het risico van infectie met Neisseria meningitidis te verminderen. 

Aangezien eculizumab een deel van uw immuunsysteem blokkeert, verhoogt het risico 
op infecties door bepaalde bacteriën zoals Neisseria meningitidis en andere Neisseria-
infecties. Neisseria meningitidis kan een meningokokkeninfectie veroorzaken, een 
ernstige ontsteking van de hersenen, of een ernstige infectie van het bloed. 

Meningokokkeninfecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld worden 
omdat ze snel fataal of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ernstige in-
validiteit kunnen leiden.
Andere Neisseria-infecties kunnen onder andere verspreide gonorroe veroorzaken. 
Als u risico loopt op gonorroe, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat 
u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden 
om het risico op deze infecties tot een minimum te beperken en dat u weet wat u 
moet doen als u zich zorgen maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder).
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Welke symptomen dienen mij te alarmeren tijdens de behandeling? 

Een vaccinatie vermindert het risico op het krijgen van een infectie, maar zal het risico 
niet volledig kunnen uitsluiten. 

Als u uw arts niet kunt bereiken, ga dan naar de spoedeisende hulpafdeling 
en toon hen uw Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt.

Welke stappen moet ik volgen voordat ik met de behandeling kan 
beginnen?

Voordat een behandeling met eculizumab wordt gestart, zal uw arts met u het belang van het 
volgende bespreken:

• Gevaccineerd worden tegen een meningokokkeninfectie en in sommige gevallen een  
bepaald anti bioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie, 
Neisseria menin gitidis genoemd, tot een minimum te beperken.

• De symptomen kennen die verband houden met infecties en wat u moet doen als u die 
symptomen hebt.

•  Als uw kind wordt behandeld, dient u te weten dat hij/zij in overeenstemming met de nationale 

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts 
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

U dient te letten op de tekenen en symptomen van een infectie, en moet uw arts 
onmiddellijk raadplegen als ÉÉN van de volgende symptomen voorkomt:

Als ouders/verzorgers van pasgeborenen en zuigelingen dient u 
eraan te denken dat de typische symptomen van hoofdpijn, koorts 
en een stijve nek wellicht moeilijk waar te nemen zijn. Daarom dient 
u bij baby’s te letten op andere symptomen, zoals niet actief zijn, 
prikkelbaarheid, braken en niet willen eten.
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vaccinatierichtlijnen minstens 2 weken vóór het begin van de behandeling met eculizumab 

moet gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties.

• Na stopzetting van de behandeling met eculizumab moet u door uw arts zorgvuldig worden 
opgevolgd.

Daarnaast zal u tijdens de behandeling goed gecontroleerd worden op meningokokken- en 
overige infecties.

Hoe begin ik mijn behandeling met eculizumab?

Eculizumab moet worden voorgeschreven door een arts. U ontvangt bovendien een starterspak-
ket met daarin:

• Een Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt: het is voor patiënten die behandeld wor-
den met eculizumab heel belangrijk om bepaalde infecties snel te herkennen en te 
behandelen; daarom ontvangt u een veiligheidsinformatiekaart waarop specifieke 
symptomen vermeld staan waarop u altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd bij 
u hebben en ze tonen aan medisch personeel dat u raadpleegt.

• Een Informatieve brochure voor PNH-patiënten en ouders of verzorgers van PNH-patiënten.
• Een Informatieve brochure voor ouders van jonge kinderen met PNH wordt gegeven aan de 

ouders/wettelijke voogden van jonge kinderen.
• Uw arts zal u/uw kind voorstellen om deel te nemen in het PNH-register. Uw arts kan 

u/uw kind in dit register opnemen.

Hoe wordt eculizumab toegediend? 

Eculizumab wordt toegediend als intraveneus infuus (het inlopen van een vloeistof in een 
ader). Het infuus duurt 25 tot 45 minuten. Het moet worden klaargemaakt en toegediend 
door een arts of ander geschikt en bevoegd medisch personeel.

Zoals elk ander geneesmiddel dat met een intraveneus infuus wordt toegediend, kan  
eculizumab onmiddellijk of later bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dat het geval is.

Omdat de kans bestaat dat u een reactie vertoont op het infuus (waaronder een allergische 
reactie), wordt u na elk infuus gedurende ongeveer één uur gecontroleerd. De instructies 
van uw arts moeten zorgvuldig worden opgevolgd.

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u/uw kind ten minste 2 weken vóór de 
eerste toediening van eculizumab wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie*. 
Indien de behandeling met eculizumab minder dan 2 weken na toediening van een 
meningokokkenvaccin wordt gestart, zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat 
u/uw kind tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch wordt 
behandeld om het risico van infectie met Neisseria meningitidis te verminderen.



* Zie verklarende woordenlijst op pagina 7
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Hoe lang zal ik eculizumab moeten gebruiken? 

Aangezien PNH* een chronische ziekte is, is eculizumab bedoeld als een langetermijnbe-
handeling.

Patiënten die met eculizumab begonnen zijn, moeten hiermee doorgaan ook als ze zich 
beter voelen. De behandeling met eculizumab onderbreken of beëindigen, kan ertoe leiden 
dat de symptomen van PNH* kort daarop in ernstiger mate terugkeren.

Het is heel belangrijk dat u ervoor zorgt dat u geen afspraken voor behandeling mist of 
uitstelt om zo de hemolyse te kunnen controleren en optimaal baat te hebben bij de be-
handeling met eculizumab.

U mag de behandeling niet stoppen zonder medisch toezicht.

Zijn er nog andere zaken waaraan ik moet denken tijdens de behandeling 
met eculizumab?

Allergische reacties
Eculizumab bevat een eiwit; eiwitten kunnen bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken.
Als u tekenen of symptomen hebt nadat u eculizumab hebt gekregen, moet u uw arts raadplegen.

Als u de behandeling met eculizumab wil stopzetten, bespreek dan van tevoren 
met uw arts de mogelijke bijwerkingen en risico’s, waaronder een verhoogde af-
braak van uw rode bloedcellen*, wat kan leiden tot:

• Een sterke daling van het aantal rode bloedcellen* (anemie*)
• Verwarring of verminderde alertheid
• Pijn op de borst of angina
• Problemen met uw nieren (een stijging van de hoeveelheid creatinine in 

uw serum)
• Bloedklonters (trombose*)
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Anemie
Een aandoening waarbij uw lichaam onvol-
doende rode bloedcellen heeft; dit kan leiden 
tot vermoeidheid en andere symptomen. 

Bloedklonters
Als veel bloedplaatjes in het bloed samenklon-
teren, vormen zij een bloedklonter. Deze klon-
ters kunnen, afhankelijk van hun grootte en de 
plaats waar ze zich bevinden, de bloedstroom 
inde bloedvaten (venen en arteriën) blokkeren 
(zie ook ‘Trombose’).

Complementsysteem
Het deel van uw immuunsysteem dat bacteriën 
en andere vreemde cellen vernietigt. Bij PNH 
is het complement verantwoordelijk voor de af-
braak van rode bloedcellen waarbij specifieke 
hiertegen beschermende eiwitten ontbreken.

Gonorroe
Een seksueel overdraagbare aandoening ver-
oorzaakt door de bacterie Neisseria gonorr-
hoea. Deze infectie kan zich via de bloedbaan 
verspreiden .

Hemoglobine
De roodbruine stof in rode bloedcellen die het 
zuurstof door het lichaam transporteert. Ver-
antwoordelijk voor de karakteristieke donkere 
urine die soms voorkomt bij PNH.

Hemoglobinurie
Hemoglobine in de urine. Dit is een techni-
sche naam voor de donkere “cola-kleurige” 
urine die soms voorkomt bij PNH. Als de rode 
bloedcellen worden afgebroken of vernietigd, 
zoals gebeurt bij PNH, komt hemoglobine vrij 
uit de rode bloedcellen. Als het niet volledig 
verwerkt wordt door het lichaam, wordt het  
uitgescheiden als afval en kleurt het de urine 
met een karakteristieke cola-bruine kleur.

Meningokokkeninfectie
Een infectie die veroorzaakt wordt door de 
bacterie Neisseria meningitidis (ook meningo-
coccus genoemd). Dit kan leiden tot een me-
ningokokkeninfectie of een wijdverspreide 
bloedinfectie (sepsis). 

Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH)
Een zeldzame bloedaandoening waarbij het 
complementsysteem langdurig rode bloedcel-
len afbreekt of hemolyseert. Dit kan leiden tot 
ernstige problemen waaronder anemie, ver-
moeidheid en trombose.

Rode bloedcellen (RBC’s)
Bloedcellen die zuurstof transporteren door ge-
bruik te maken van een eiwitcomplex dat hemo-
globine wordt genoemd. PNH rode bloedcellen 
worden continu aangevallen en afgebroken door 
het complementsysteem omdat zij belangrijke 
hiertegen beschermende eiwitten missen.

Trombose
De vorming of de ontwikkeling van een bloed-
klonter waardoor vaak de bloedstroom door een 
bloedvat wordt geblokkeerd. Bij PNH worden 
soms bloedklonters gevormd op gewone plaat-
sen maar ook op ongewone plaatsen, zoals in 
bloedvaten in de buik (zie bloedklonters).

VERKLARENDE WOORDENLIJST



U moet deze veiligheidsinformatiekaart steeds bij u hebben.
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Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de 

veiligheid van dit medicijn verkrijgen. 

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die 
niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum 
Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over 
de veiligheid van dit medicijn. Bijwerkingen kunnen altijd gemeld worden bij de houder 
van de handelsvergunning van het product (via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com). 

U kunt extra materiaal opvragen via 
uw behandelend arts of via customeroperationsEU@alexion.com. 

Deze informatie is ook terug te vinden op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. 
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker. Dit materiaal is goedgekeurd door het 
Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Zeer belangrijke veiligheidsinformatie  
voor kinderen en zuigelingen met  

paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) 

die eculizumab gebruiken.

Informatieve brochure voor 
ouders/verzorgers van  
jonge kinderen met PNH

Eculizumab 300 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie

Additionele Risico Minimalisatie Maatregelen - eculizumab
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Let op bij gebruik van eculizumab. 
Eculizumab is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. 
Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen.  
Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.
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Eculizumab - Hulp bij behandeling van PNH (paroxismale nachtelijke hemoglobinurie)

Eculizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van een zeer ernstige 
ziekte, namelijk PNH. De ziekte wordt niet veroorzaakt door een bacterie of een virus; het is dus 
niet besmettelijk en wordt niet overgedragen op anderen. De werking van sommige geneesmid-
delen, zoals eculizumab, gebeurt door een invloed uit te oefenen op het immuunsysteem van 
het lichaam. Ze kunnen uw kind dus vatbaarder maken voor bepaalde andere ziektes. 

Lees de hierna vermelde Zeer belangrijke veiligheidsinformatie door.
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ZEER BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Aangezien eculizumab een deel van het immuunsysteem van het lichaam blokkeert, is het mogelijk 
dat de natuurlijke weerstand van uw kind tegen infecties verzwakt is, vooral de weerstand tegen 
bepaalde organismen die een meningokokkeninfectie (ernstige infectie van de hersenvliezen en 
sepsis) en andere Neisseria-infecties veroorzaken. Meningokokkeninfecties zijn UITERST 
GEVAARLIJK en kunnen in minder dan 4 uur tijd LEVENSBEDREIGEND worden. Geef deze bro-
chure aan personen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van uw kind (bijvoorbeeld een leerkracht, 
babysitter/oppas, personeel van een kinderdagverblijf) zodat ze de tekenen en symptomen van een 
meningokokkeninfectie beter kunnen herkennen. Ze moeten ONMIDDELLIJK een arts raadplegen 
als zich één teken of symptoom voordoet. 

Eculizumab wordt met een infuus toegediend. Als eculizumab een reactie veroorzaakt, breng dan de 
arts die uw kind eculizumab toediende daarvan op de hoogte.

Plak hier 
een foto van 

uw kind.
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Uw kind krijgt een vaccinatie of een antibioticum zodat de kans kleiner is dat uw kind een 
meningokokkeninfectie krijgt. Een vaccinatie en een antibioticum kunnen uw kind echter niet 
helemaal beschermen tegen een meningokokkeninfectie. Minstens 2 weken voordat uw kind het 
eerste infuus met eculizumab krijgt, moet uw kind tegen meningokokkeninfecties worden gevac-
cineerd.Indien vaccinatie niet mogelijk is voor uw jonge kind, moet hij/zij behandeld worden met 
antibiotica gedurende de volledige behandeling met eculizumab en tot 2 weken nadat uw kind zijn/
haar vaccinatie heeft gekregen. 

Uw kind moet ook gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties, 
in overeenstemming met de nationale aanbevelingen die per leeftijdscategorie gelden. Gelieve hier-
voor de huisarts of de behandelende arts te raadplegen.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd levensbedreigend worden. 
Wacht niet tot huiduitslag optreedt, omdat er niet altijd sprake is van huiduitslag. Als 
zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raadpleeg dan ONMIDDELLIJK een arts.

Voor ouders/verzorgers van pasgeborenen en zuige-
lingen: Denk eraan dat het moeilijk kan zijn om de typische  
tekenen en symptomen van hoofdpijn, koorts, stijve nek, 
spierpijn, gewrichtspijn, huiduitslag en shock te herkennen;  
andere tekenen en symptomen waarop men moet letten bij 
baby’s zijn niet actief zijn, braken en niet willen eten.
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Tekenen en symptomen van een meningokokkeninfectie en/of sepsis,  
levensbedreigende infecties

Uw kind krijgt eculizumab, wat de natuurlijke weerstand tegen een meningokokkeninfectie en sepsis 
verzwakt. Een meningokokkeninfectie en sepsis zijn uiterst gevaarlijke infecties en kunnen 
snel levensbedreigend worden. Bij zuigelingen kunnen de tekenen en symptomen anders zijn dan 
deze die vaak bij jonge kinderen worden waargenomen. Deze illustraties kunnen u helpen bij het 
herkennen van tekenen en symptomen die bij zuigelingen kunnen voorkomen. Lees pagina 7 en 8 
voor informatie over jonge kinderen. 

Het is zeer belangrijk dat u ONMIDDELLIJK een arts raadpleegt als u ÉÉN van de volgende tekenen 
en symptomen opmerkt.

Zuigelingen

Koude handen en/of voetenKoorts

Bleke, vlekkerige huid;  

vlekken/huiduitslag 

Snelle ademhaling
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Suf, zwak, niet reagerenNiet willen gepakt worden

Strak aanvoelen of uitstulping 
van de gewoonlijk zachte vlek  

op het hoofd

Anders huilen dan  

gewoonlijk, zeuren

Niet willen eten en/of braken

Niet iedereen krijgt al deze 
tekenen en symptomen van 
een meningokokkeninfectie en 
sepsis. Het is zeer belangrijk 
dat u ONMIDDELLIJK een arts 
raadpleegt als u ÉÉN van deze 
tekenen en symptomen opmerkt. 
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Tekenen en symptomen van een meningokokkeninfectie en/of sepsis,  
levensbedreigende infecties

Een meningokokkeninfectie en sepsis zijn uiterst gevaarlijke infecties en kunnen snel levensbedrei-
gend worden. Deze illustraties kunnen u helpen bij het herkennen van tekenen en symptomen die 
bij jonge kinderen kunnen voorkomen. Lees pagina 5 en 6 voor informatie over zuigelingen.

Het is zeer belangrijk dat u ONMIDDELLIJK een arts raadpleegt als u ÉÉN van de volgende tekenen 
en symptomen opmerkt.

Jonge kinderen

Koude handen en/of voetenKoorts

Stijve nek

Braken

Geen helder licht  
kunnen verdragen

Bleke, vlekkerige huid;  
vlekken/huiduitslag 
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Niet iedereen krijgt al deze tekenen en symptomen van  
een meningokokkeninfectie en sepsis.  
Het is zeer belangrijk dat u ONMIDDELLIJK een arts raadpleegt  
als u ÉÉN van deze tekenen en symptomen opmerkt. 

Ongecontroleerd beven Ademhalingsproblemen Pijn in de benen

Suf, moeilijk wakker  
te maken

Verwardheid  
en prikkelbaarheid

Ernstige hoofdpijn
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Veiligheidsinformatiekaarten voor de patiënt

De veiligheidsinformatiekaarten voor de patiënt achteraan deze brochure bevatten belangrijke veilig-
heidsinformatie die u of iemand die verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind moet weten wan-
neer uw kind met eculizumab wordt behandeld en ook nog na de behandeling. Omdat eculizumab de 
natuurlijke weerstand van uw kind tegen infecties kan verzwakken, is het belangrijk dat de tekenen 
en symptomen van infecties, waaronder die van een meningokokkeninfectie en sepsis, worden her-
kend. Op deze kaarten staat een lijst met tekenen en symptomen van die infecties. Op die manier 
kan iemand die toezicht houdt op uw kind een infectie van een meningokokkeninfectie en sepsis 
herkennen en ONMIDDELLIJK een arts raadplegen.

Vul de kaarten in en geef ze aan iemand die verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind (bijvoorbeeld 
een leerkracht, babysitter/oppas, het personeel in een kinderdagverblijf). Zorg er ook voor dat u 
altijd een set bij u hebt. Extra kopieën van deze brochure en veiligheidskaart zijn verkrijgbaar via 
uw behandelende arts.

Informeer de persoon die toezicht houdt op uw 
kind dat deze kaarten moeten worden getoond aan 
al het medische personeel dat betrokken is bij de 
behandeling van uw kind, in het geval dat uw kind 
medische zorg nodig heeft.



Voor ouders/verzorgers:

ALS UW KIND TEKENEN OF SYMPTOMEN VAN EEN MENINGOKOKKENINFECTIE OF 
SEPSIS VERTOONT, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW ARTS. 

Als u uw arts niet kunt bereiken, ga dan ONMIDDELLIJK naar de spoedeisende hulpafdeling 
en toon uw Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt aan het personeel. 

Zie de bijgevoegde bijsluiter van eculizumab, 
met daarin meer informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie 

over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. 

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. 
Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het 
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden 

helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.  

U kunt extra materiaal opvragen via  
uw behandelend arts of via customeroperationsEU@alexion.com

Deze informatie is ook terug te vinden op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn  
naar uw arts of apotheker. Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter  

Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Gids voor de arts bij het 
voorschrijven aan patiënten 
met refractaire gMG

Eculizumab 300 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie

Risico minimalisatie materiaal betreffende eculizumab voor voorschrijvers. 
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
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Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

WAT IS ECULIZUMAB?

Eculizumab is het eerste in een klasse van recombinante gehumaniseerde monoklonale 
antilichamen gericht tegen het complementeiwit C5.

• Eculizumab bindt met hoge affiniteit aan C5.

• Eculizumab blokkeert de activatie van terminale complement componenten C5a en C5b-9.

• Eculizumab laat het proximale complement verdedigingssysteem intact.

Voor meer informatie betreffende het geneesmiddel, zie de Samenvatting van de Product-
kenmerken (SmPC).

INDICATIES VAN ECULIZUMAB?

Eculizumab is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van refractaire 
gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) bij patiënten die positief testen voor antilichamen 
tegen acetylcholinereceptoren (AChR).

Eculizumab is ook geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van:

• Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH).
Bewijzen van de klinische voordelen zijn aangetoond bij patiënten met hemolyse met een
of meer klinische symptomen indicatief voor een hoge activiteit van de ziekte, ongeacht
een voorgeschiedenis van transfusies.

• Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS).

Deze gids heeft als doel u te informeren over belangrijke
veiligheidsinformatie over eculizumab

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van eculizumab 
te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Gebruik van eculizumab kan een verhoogd risico geven op:

• Neisseria-infecties zoals meningokokkeninfectie of gonorroe: patiënten moeten gevac-
cineerd, gecontroleerd en/of voldoende geïnformeerd worden.

• infusiereacties: patiënten moeten tot 1 uur na infusie gemonitord worden.

• Aspergillus-infectie: extra aandacht moet besteed worden aan de risicofactoren, klach-
ten en symptomen.

• exacerbatie van de ziekte wanneer behandelingen met immunosuppresiva en anticholine-
sterasen worden verlaagd of gestaakt: patiënten moeten nauwlettend opgevolgd worden.
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Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Door het werkingsmechanisme van eculizumab verhoogt het gebruik ervan het risico voor de patiënt 
op ernstige infectie en sepsis, in het bijzonder op meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis). 

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico van 
slechte resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:

•  Geef uw patiënten profylactische zorg, zoals hieronder vermeld:

• Vaccineer uw patiënten minstens 2 weken vóór het eerste infuus met eculizumab 
tegen Neisseria meningitidis tenzij het risico van een uitstel van behandeling met 
eculizumab zwaarder weegt dan het risico van een meningokokkeninfectie.

• Vaccineer in overeenstemming met de huidige medische richtlijnen voor het ge-
bruik van vaccins.

• Vaccinatie is mogelijk niet voldoende om meningokokkeninfectie te voorkomen. De 
officiële richtlijnen over het gepast gebruik van antibacteriële stoffen moeten in 
overweging genomen worden. Gevallen van ernstige of fatale meningokokkeninfec-
ties werden gerapporteerd bij patiënten behandeld met eculizumab. Sepsis treedt 
vaak op bij meningokokkeninfecties bij patiënten behandeld met eculizumab.

• Controleer uw patiënten op vroegtijdige tekenen van meningokokkeninfecties, eva-
lueer onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met 
antibiotica.

• Patiënten moeten geïnformeerd worden over de tekenen en symptomen en de no-
dige stappen om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Artsen moeten de voorde-
len en de risico’s van een eculizumab behandeling met hun patiënten bespreken en 
hen een patiënteninformatiebrochure en patiëntenveiligheidskaart bezorgen.

• Patiënten bij wie het vaccin gecontra-indiceerd is, alsook patiënten die minder dan 
2 weken na toediening van een meningokokkenvaccin beginnen met de behande-
ling met eculizumab, dient u te behandelen met profylactische antibiotica gedu-
rende de hele behandelingsperiode of tot 14 dagen nadat gevaccineerd kan worden. 
Sommige antibiotica werden geassocieerd met het verergeren van MG symptomen.



•  Geef een ‘Informatieve brochure voor refractaire gMG patiënten’. Leg de brochure uit aan pa-
tiënten die met eculizumab worden behandeld zodat ze de mogelijke, ernstige infecties en de 
relevante tekenen en symptomen beter kunnen begrijpen, zoals:

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts 
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

• Geef een ‘Veiligheidskaart voor de patiënt’ aan patiënten die met eculizumab worden behandeld. 
Leg uit dat ze deze kaart altijd bij zich moeten dragen en dat ze die moeten voorleggen aan het 
medisch personeel dat ze raadplegen.

• Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts moeten 
raadplegen.

 
Andere systemische infecties:
Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient eculizumab met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van Neisseria en geëncapsuleerde bacteriën).

Ernstige infecties met Neisseria-species (andere dan Neisseria meningitidis), waaronder 
gedissemineerde gonokokkeninfecties, zijn gemeld.
Patiënten moeten informatie uit de bijsluiter ontvangen om hen meer bewust te maken 
van potentieel ernstige infecties en de bijhorende tekenen en symptomen. Artsen dienen 
patiënten te adviseren over de preventie van gonorroe.

ECULIZUMAB VEILIGHEIDSPROFIEL

Contra-indicaties
Een behandeling met eculizumab mag niet worden gestart bij refractaire gMG patiënten:

 • met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis

 • die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2 weken na 
vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen.

4

Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.
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Immunogeniciteit
Bij met eculizumab behandelde patiënten zijn binnen alle klinische onderzoeken sporadisch 
antilichaamreacties aangetoond. Tot op heden werden er geen antilichaamreacties waarge-
nomen bij refractaire gMG patiënten. Er is geen verband waargenomen tussen antilichaam-
ontwikkeling en klinische respons of ongewenste voorvallen.

Aspergillus infectie
Bij met eculizumab behandelde patiënten werden gevallen van Aspergillus-infectie, waarvan 
sommige fataal, gerapporteerd. Onderliggende risicofactoren moeten goed afgewogen wor-
den, zoals het langdurig gebruik van steroïden, immunosuppressieve behandelingen, ern-
stige pancytopenie, de blootstelling aan constructie- of afbraaksites, en een reeds bestaande 
longfunctiestoornis of infectie met Aspergillus. Indien een van de voorgaande risicofactoren 
geïdentificeerd wordt voor de opstart van de behandeling met eculizumab, is het aan te 
bevelen de nodige maatregelen te treffen om het risico op Aspergillus-infectie te beperken.

Behandelingen met immunosuppressiva
Patiënten in klinische onderzoeken naar refractaire gMG vervolgden de behandeling met immu-
nosuppressiva en anticholinesterasen tijdens de behandeling met eculizumab. Wanneer behan-
delingen met immunosuppressiva en anticholinesterasen worden verlaagd of gestaakt, dienen 
patiënten nauwlettend te worden gecontroleerd op tekenen van exacerbatie van de ziekte.

 
Voor de volledige informatie over contra-indicaties, over bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 
bij gebruik en voor de volledige lijst van bijwerkingen, zie respectievelijk rubriek 4.3, rubriek 4.4 en 
rubriek 4.8 van de bijgevoegde SmPC.

 
 
 
 
 

Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

Infusiereacties
Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van eculizumab leiden tot infusiere-
acties of immunogeniciteit waardoor allergische of overgevoeligheidsreacties zouden kunnen 
worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie).
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd. Als zich tijdens de 
toediening van eculizumab een ongewenst voorval voordoet, kan de infusie worden vertraagd 
of stopgezet, al naargelang het oordeel van de arts. Als de infusie wordt vertraagd, mag de 
totale infusietijd niet langer dan twee uur bedragen voor volwassenen.
In klinische onderzoeken heeft zich bij refractaire gMG patiënten geen infusiereactie voor-
gedaan die stopzetting van eculizumab noodzakelijk maakte.
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Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN BEHANDELING MET ECULIZUMAB

Om bij uw patiënt met succes een behandeling met eculizumab te kunnen instellen, moet 
u een aantal maatregelen nemen:

• Breng uw patiënt die met eculizumab wordt behandeld op de hoogte van en 
informeer hen over het risico op meningokokkeninfecties en andere ernstige 
infecties:

• Leg uit waarom patiënten profylactische zorg moeten krijgen.

• Leer hen tekenen en symptomen van ernstige potentiële infecties (of sepsis) 
te herkennen en leg uit dat ze een arts moeten raadplegen. 

• Leg uit waarvoor de Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt dient en waarom 
ze die te allen tijde bij zich moeten hebben.

• Zorg ervoor dat uw patiënt die met eculizumab wordt behandeld de gegeven informatie 
heeft begrepen.

• Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de 
behandeling (zie de paragraaf over De behandeling stopzetten).

• Plan en spreek met de patiënt die met eculizumab behandeld wordt een toedienings-
schema af.

• Vaccineer uw patiënt tegen Neisseria meningitidis ten minste 2 weken voor het eerste 
infuus met eculizumab tenzij het risico van een uitstel van behandeling met eculizumab 
of van complement activatie door vaccinatie zwaarder weegt dan het risico van een 
meningokokkeninfectie.

• Geef uw patiënt profylactische zorg, zoals hierboven uitgelegd.
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Voor volledige productinformatie, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfecties, raadpleeg de Samenvatting 
van de Productkenmerken in bijlage bij deze gids.

Om u te helpen uw patiënt met eculizumab te laten beginnen, zult u een “starterspakket” 
ontvangen om aan elke patiënt die met eculizumab behandeld worden, te geven zodat hij/zij 
belangrijke informatie over deze behandeling krijgt.

 
Het starterspakket bevat:

• Een Informatieve brochure voor refractaire gMG patiënten: geeft uw patiënt informatie 
over refractaire gMG, eculizumab, de mogelijke bijwerkingen van de behandeling en 
veiligheidswaarschuwingen.

• Een Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt: geeft aan dat de persoon die deze bij zich 
heeft, behandeld wordt met eculizumab; de naam en het telefoonnummer van de arts 
kunnen eveneens aangegeven worden. Uw patiënt moet deze kaart altijd bij zich hebben.

 
DE BEHANDELING STOPZETTEN

Aangezien refractaire gMG een chronische ziekte is, is eculizumab bedoeld als een voortdu-
rende behandeling. Patiënten die met eculizumab starten, moeten eculizumab blijven krijgen, 
zelfs als ze zich beter voelen.

Het gebruik van eculizumab in de behandeling van refractaire gMG is onderzocht bij chronische 
toediening. Als patiënten de behandeling met eculizumab staken, moeten ze nauwgezet worden 
opgevolgd voor klachten en verschijnselen van verslechtering van de ziekte.
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BELANGRIJKE INFORMATIE
VACCINATIE/antibiotica profylaxe CERTIFICAAT

Om het risico op verkeerd gebruik van eculizumab te minimaliseren, vereisen het besluit van 
de Europese Commissie en de door de CHMP overeengekomen follow-up maatregelen dat het 
geneesmiddel alleen kan worden gedistribueerd door de registratiehouder nadat schriftelijk 
is bevestigd dat de patiënt daadwerkelijk een meningokokkenvaccinatie en/of profylaxe met 
antibiotica heeft gekregen.

Daarom ontvangt u samen met deze gids een vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat dat 
voor elke nieuwe patiënt moet worden ingevuld en naar de registratiehouder moet 
worden teruggestuurd (naar emailadres: customeroperationsEU@alexion.com), samen met 
een eerste bestelling van eculizumab voor deze nieuwe patiënt.

De registratiehouder zal geen bestelling kunnen verwerken voor patiënten waarvoor er geen 
vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat werd ontvangen.

Wij verzoeken u vervolgens om bij elke toekomstige bestelling van eculizumab de patiëntcode 
van de patiënt te vermelden voor wie het geneesmiddel bedoeld is. Dit is nodig om de over-
eenstemming te controleren met het vaccinatie-/antibiotica profylaxe certificaat.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veilig-

heidsinformatie worden vastgesteld. 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl. 
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van 
het product (via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com). 

U kunt extra materiaal opvragen via 
customeroperationsEU@alexion.com. 

Aanvullende informatie betreffende eculizumab is beschikbaar in de Samenvatting van product 
kenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl. Het additioneel risicominimalisatie-materiaal 
is online beschikbaar op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

• Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

• Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties,
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met
antibiotica te behandelen.

• Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

• Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Informatieve brochure voor 
refractaire gMG-patiënten

Eculizumab 300 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie

Risico minimalisatie materiaal betreffende eculizumab voor patiënten
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 03/2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Let op bij gebruik van eculizumab.  
Eculizumab is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. 
Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen.  
Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.



*Zie verklarende woordenlijst op pagina 7

Deze gids is bestemd voor volwassen patiënten die lijden aan 
refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). In deze 
gids vindt u informatie over eculizumab, hoe het aan u zal wor-
den gegeven en belangrijke veiligheidsinformatie die u dient te 
weten.

WAT IS ECULIZUMAB?

Eculizumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten 
die refractaire gMG hebben. Het is een type van gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Anti-
lichamen zijn stoffen die zich in het bloed aan bepaalde doelen kunnen binden. Het woord ‘gehu-
maniseerd’ verwijst ernaar dat het antilichaam zodanig is ontworpen dat het zo sterk mogelijk lijkt 
op humane (menselijke) antilichamen. Het woord ‘monoklonaal’ verwijst ernaar dat het volledige 
geneesmiddel afkomstig is van één origineel antilichaam, wat wil zeggen dat ze allemaal exact 
hetzelfde zijn.

Myasthenia gravis (MG) is een zeldzame, verzwakkende, neurologische aandoening waarbij het 
immuunsysteem van het lichaam de neuromusculaire overgang aanvalt. Deze aanval veroorzaakt 
weefselschade en een verstoorde neuromusculaire transmissie, die zich bij patiënten kan uiten als 
slopende zwakheid en/of vermoeidheid.

Veel patiënten met MG ervaren in het begin een zwakte van hun oculaire (oog) spieren. De ziekte 
verergert typisch tot een meer ernstige en gegeneraliseerde vorm, inclusief spieren van het hoofd, 
wervelkolom, ledematen en ademhaling. Symptomen zijn onder andere hangend ooglid, wazig zicht, 
onduidelijke spraak, moeite met kauwen of slikken, zwakte in de armen en benen en ademhalings-
stoornissen, die kunnen leiden tot een levensbedreigende myastene crisis. Momenteel worden on-
geveer 10% tot 15% van de MG patiënten beschouwd als zijnde “refractair”, dit betekent dat ze, 
ondanks hun huidige behandeling, ondraaglijke bijwerkingen ervaren of een slopende spierzwakte 
blijven ervaren die hun vermogen om deel te nemen aan eenvoudige dagelijkse activiteiten, zoals 
spreken, slikken, kauwen en zelfs normaal ademen, ernstig schaadt.

Eculizumab is een antilichaam dat zich aan een van de onderdelen van het complementsysteem 
bindt en dat het inactief maakt. Daarom vermindert eculizumab de werking van het immuunsys-
teem, dat de oorzaak is van de tekenen en symptomen van gMG*. Aangezien gMG een chronische 
ziekte is, is het de bedoeling dat eculizumab langdurig wordt gebruikt.
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VAAK GESTELDE VRAGEN

 
Wat zijn de veiligheidsoverwegingen die verband houden met eculizumab?

  
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

 
 

UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

3

Aangezien eculizumab een deel van uw immuunsysteem blokkeert, verhoogt het  
risico op infecties door bepaalde bacteriën zoals Neisseria meningitidis en andere  
Neisseria-infecties. Neisseria meningitidis kan een meningokokkeninfectie veroorzaken, 
een ernstige ontsteking van de hersenen, of een ernstige infectie van het bloed.

Meningokokkeninfecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld worden 
omdat ze snel fataal of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ernstige 
invaliditeit kunnen leiden. 
Andere Neisseria-infecties kunnen onder andere verspreide gonorroe veroorzaken. Als 
u risico loopt op gonorroe, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt.
Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om het 
risico op deze infecties tot een minimum te beperken en dat u weet wat u moet doen als u 
zich zorgen maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder).

 
MOET U ten minste 2 weken vóór de eerste toediening van eculizumab worden gevacci-
neerd tegen meningokokkeninfectie*. Indien de behandeling met eculizumab minder dan 
2 weken na toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, moet u tot 2 weken na 
de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch worden behandeld om het risico van 
infectie met Neisseria meningitidis te verminderen.

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u deze vaccinatie ten minste 2 weken voor uw 
eerste infusie krijgt. Als het vaccin gecontra-indiceerd is voor u, zal u antibiotica krijgen tijdens 
de hele behandelingsperiode of tot 2 weken nadat het vaccin kan gegeven worden.
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Welke symptomen dienen mij te alarmeren tijdens de behandeling? 

Een vaccinatie vermindert het risico op het krijgen van een infectie, maar zal het risico 
niet volledig kunnen uitsluiten. 

Als u uw arts niet kunt bereiken, ga dan naar de spoedeisende hulpafdeling 
en toon hen uw Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt.

Welke stappen moet ik volgen voordat ik met de behandeling kan 
beginnen?

Voordat een behandeling met eculizumab wordt gestart, zal uw arts met u het belang van het 
volgende bespreken:

• Gevaccineerd worden tegen een meningokokkeninfectie en in sommige gevallen een bepaald 
anti bioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie, Neisseria 
menin gitidis genoemd, tot een minimum te beperken.

• De symptomen kennen die verband houden met infecties en wat u moet doen als u die 
symptomen hebt.

• Na stopzetting van de behandeling met eculizumab moet u door uw arts zorgvuldig worden 
opgevolgd.

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts 
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

U dient te letten op de tekenen en symptomen van een infectie, en moet uw arts 
onmiddellijk raadplegen als ÉÉN van de volgende symptomen voorkomt:

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u ten minste 2 weken vóór de eerste 
toediening van eculizumab wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie*. Indien 
de behandeling met eculizumab minder dan 2 weken na toediening van een menin-
gokokkenvaccin wordt gestart, zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat u tot 
2 weken na de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch wordt behandeld om 
het risico van infectie met Neisseria meningitidis te verminderen.

*Zie verklarende woordenlijst op pagina 7
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Daarnaast zal u tijdens de behandeling goed gecontroleerd worden op meningokokken- en 
overige infecties.

Hoe begin ik mijn behandeling met eculizumab?

Eculizumab moet worden voorgeschreven door een arts. U ontvangt bovendien een starterspakket 
met daarin:

• Een Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt: het is voor patiënten die behandeld 
worden met eculizumab heel belangrijk om bepaalde infecties snel te herkennen en 
te behandelen; daarom ontvangt u een veiligheidsinformatiekaart waarop specifieke 
symptomen vermeld staan waarop u altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd bij 
u hebben en ze tonen aan medisch personeel dat u raadpleegt..

• Een Informatieve brochure voor refractaire gMG-patiënten

Hoe wordt eculizumab toegediend? 

Eculizumab wordt toegediend als intraveneus infuus (het inlopen van een vloeistof in een 
ader). Het infuus duurt 25 tot 45 minuten. Het moet worden klaargemaakt en toegediend 
door een arts of ander geschikt en bevoegd medisch personeel.

Zoals elk ander geneesmiddel dat met een intraveneus infuus wordt toegediend, kan  
eculizumab onmiddellijk of later bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dat het geval is.

Omdat de kans bestaat dat u een reactie vertoont op het infuus (waaronder een allergische 
reactie), wordt u na elk infuus gedurende ongeveer één uur gecontroleerd. De instructies 
van uw arts moeten zorgvuldig worden opgevolgd.



6

Hoe lang zal ik eculizumab moeten gebruiken? 

Aangezien refractaire gMG* een chronische ziekte is, is eculizumab bedoeld als een 
langetermijnbehandeling.

Patiënten die met eculizumab begonnen zijn, moeten hiermee doorgaan, ook als ze zich 
beter voelen. De behandeling met eculizumab onderbreken of beëindigen, kan ertoe lei-
den dat de symptomen van refractaire gMG* daarop vaker en in ernstiger mate terugkeren.

U mag de behandeling niet stoppen zonder medisch toezicht.

Zijn er nog andere zaken waaraan ik moet denken tijdens de behandeling 
met eculizumab?

Allergische reacties
Eculizumab bevat een eiwit; eiwitten kunnen bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken.
Als u tekenen of symptomen hebt nadat u eculizumab hebt gekregen, moet u uw arts raadplegen.

Als u de behandeling met eculizumab wil stopzetten, bespreek dan van tevoren 
met uw arts de mogelijke bijwerkingen en risico’s.

*Zie verklarende woordenlijst op pagina 7
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Complementsysteem (ook wel complement-
cascade of gewoonweg complement genoemd)
Het onderdeel van uw immuunsysteem dat 
bacteriën en andere lichaamsvreemde cellen 
vernietigt.

Gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG)
Myasthenia gravis (MG) is een zeldzame, verzwak-
kende, neurologische aandoening waarbij het 
immuunsysteem van het lichaam de neuromus-
culaire overgang aanvalt. Deze aanval veroorzaakt 
weefselschade en een verstoorde neuromusculaire 
transmissie, die zich bij patiënten kan uiten als slo-
pende zwakheid en/of vermoeidheid.

Meningokokkeninfectie
Een infectie die veroorzaakt wordt door de bacterie 
Neisseria meningitidis (ook meningococcus  
genoemd). Dit kan leiden tot een meningokok-
keninfectie of een wijdverspreide bloedinfec-
tie (sepsis).

Gonorroe
Een seksueel overdraagbare aandoening ver- 
oorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoea. 
Deze infectie kan zich via de bloedbaan ver-
spreiden. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST



U moet deze veiligheidsinformatiekaart steeds bij u hebben.

8



Copyright © 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. 
Alle rechten voorbehouden. 

 Versie 2 - 03/2019

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
 Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de 

veiligheid van dit medicijn verkrijgen. 

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die 
niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum 
Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over 
de veiligheid van dit medicijn. Bijwerkingen kunnen altijd gemeld worden bij de houder van 
de handelsvergunning van het product (via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com). 

U kunt extra materiaal opvragen via 
uw behandelend arts of via customeroperationsEU@alexion.com. 

Deze informatie is ook terug te vinden op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar 
uw arts of apotheker. Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).



Gids voor de arts bij het 
voorschrijven aan patiënten 
met Neuromyelitis optica-
spectrumstoornis (NMOSD)

Eculizumab 300 mg  
concentraat voor oplossing voor infusie

Dit document werd het laatst goedgekeurd in 05/2020 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Risico Minimalisatie materiaal betreffende Eculizumab voor voorschrijvers
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Deze gids heeft als doel u te informeren over 
belangrijke veiligheidsinformatie over Eculizumab

Gebruik van Eculizumab kan een verhoogd risico geven op:
• Neisseria-infecties zoals meningokokkeninfectie of gonorroe: patiënten moeten  

gevaccineerd, gecontroleerd en/of voldoende geïnformeerd worden.
• infusiereacties: patiënten moeten tot 1 uur na infusie gemonitord worden.
• Aspergillus-infectie: extra aandacht moet besteed worden aan de risicofactoren, klachten en 

symptomen.
• substantiële verergering van de ziekte of terugval na stopzetting of uitstel van Eculizumab 

toedieningen. De arts moet steeds geraadpleegd worden alvorens Eculizumab stop te zetten 
of uit te stellen. 

 

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van Eculizumab 
te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SKP van Eculizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.
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WAT IS ECULIZUMAB? 

Eculizumab is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam gericht tegen het  
complementeiwit C5.

Eculizumab is een terminale complementinhibitor die specifiek met hoge affiniteit aan het  
complementeiwit C5 bindt, waardoor de splitsing ervan naar C5a en C5b wordt geremd en de 
vorming van het terminale complementcomplex C5b-9 wordt voorkomen. Eculizumab bewaart de  
vroege componenten van complementactivatie die essentieel zijn voor opsonisatie van micro-organismen, 
initiatie van immuunrespons (zowel humoraal als cellulair) en verwijdering van immuuncomplexen.

Eculizumab is een eerste-klasse, gehumaniseerd monoklonaal antilichaam gericht tegen C5
 • Eculizumab bindt met hoge affiniteit aan C5
 • Eculizumab blokkeert de activatie van de componenten C5a en C5b-9 van het terminale     

complement
 • Eculizumab laat het proximale complement verdedigingssysteem intact

Bij NMOSD-patiënten leidt ongecontroleerde activering van het terminale complement, veroorzaakt 
door autoantilichamen tegen aquaporine-4 (AQP4), tot het ontstaan van een Membrane Attack 
Complex (MAC)- en C5a-afhankelijke ontsteking, wat resulteert in necrose van astrocyten  
en een verhoogde permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière alsmede het afsterven van de 
omliggende oligodendrocyten en neuronen. Chronische toediening van Eculizumab resulteert in 
een onmiddellijke, volledige en langdurige remming van activiteit van het terminale complement.

ECULIZUMAB INDICATIES 

Eculizumab is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van:
- Neuromyelitis optica-spectrumstoornis (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, NMOSD) 

bij patiënten die positief testen voor antilichamen tegen aquaporine-4 (AQP4) met een 
recidiverend verloop van de ziekte

Eculizumab is ook geïndiceerd:
- Bij volwassenen voor de behandeling van refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis 

(gMG) bij patiënten die positief testen voor antilichamen tegen acetylcholinereceptoren
-  Bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van:

- Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Bewijzen van de klinische voordelen 
zijn aangetoond bij patiënten met hemolyse met één of meer klinische symptomen 
indicatief voor een hoge activiteit van de ziekte, ongeacht een voorgeschiedenis van 
transfusies.

- Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS).
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Door het werkingsmechanisme van Eculizumab verhoogt het gebruik ervan het risico voor de patiënt 
op ernstige infectie en sepsis, in het bijzonder op meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico van slechte 
resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:

 • Geef uw patiënten een vaccinatie en profylactische antibiotica zoals hieronder vermeld:

 

• Vaccineer uw patiënten minstens 2 weken vóór het eerste infuus met Eculizumab tegen 
Neisseria meningitidis tenzij het risico van een uitstel van behandeling met Eculizumab 
zwaarder weegt dan het risico van een meningokokkeninfectie.

• Vaccins tegen serogroepen A, C, Y, W135 en B (indien beschikbaar), worden aanbevolen.

• Vaccineer in overeenstemming met de huidige medische richtlijnen voor het gebruik van 
vaccins.

• Vaccinatie is mogelijk niet voldoende om meningokokkeninfectie te voorkomen. De officiële 
richtlijnen over het gepast gebruik van antibacteriële stoffen moeten in overweging genomen 
worden. Gevallen van ernstige of fatale meningokokkeninfecties werden gerapporteerd bij 
patiënten behandeld met Eculizumab. Sepsis treedt vaak op bij meningokokkeninfecties 
bij patiënten behandeld met Eculizumab.

• Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, evalueer 
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

• Patiënten moeten geïnformeerd worden over de tekenen en symptomen en de nodige stappen 
om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Artsen moeten de voordelen en de risico’s van 
een Eculizumab behandeling met hun patiënten bespreken en hen een informatiebrochure 
voor de patiënt en veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt bezorgen.

• Patiënten bij wie het vaccin gecontra-indiceerd is, alsook patiënten die minder dan 2 weken  
na toediening van een meningokokkenvaccin beginnen met de behandeling met Eculizumab, 
dient u te behandelen met profylactische antibiotica gedurende de hele behandelingsperiode 
of tot 2 weken nadat gevaccineerd kan worden.



5
Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) vindt u in bijlage bij deze gids.

Raadpleeg de SKP van Eculizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties. 5

 • Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfectie, evalueer onmiddellijk 
of infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

 • Geef de ‘Informatiebrochure voor patiënten met NMOSD’ aan patiënten. Leg de brochure uit 
aan de patiënten die met Eculizumab behandeld worden zodat ze de mogelijk ernstige infecties 
en relevante tekenen en symptomen beter kunnen begrijpen, zoals:

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met stijve nek of rug
• Koorts
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

 • Geef een ‘Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt’ aan patiënten die met Eculizumab 
behandeld worden en leg uit dat ze die altijd bij zich moeten hebben en dat ze die moeten 
tonen aan medisch personeel dat zij raadplegen.

 • Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts 
moeten raadplegen.

Andere systemische infecties
Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient Eculizumab met voorzichtigheid te worden  
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge van 
Neisseria en geëncapsuleerde bacteriën). Ernstige infecties met Neisseria-species (andere dan 
Neisseria meningitidis), waaronder gedissemineerde gonokokkeninfecties, zijn gemeld.
Patiënten moeten informatie uit de bijsluiter ontvangen om hen meer bewust te maken van po-
tentieel ernstige infecties en de bijhorende tekenen en symptomen. Artsen dienen patiënten te 
adviseren over de preventie van gonorroe.
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ECULIZUMAB VEILIGHEIDSPROFIEL

Contra-indicaties  
Een behandeling met Eculizumab mag niet worden gestart bij patiënten met NMOSD:
 • met een niet-opgeloste ernstige Neisseria meningitidis infectie
 • die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2 weken na 

vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen.

Infusiereacties
Zoals met therapeutische eiwitten kan toediening van Eculizumab leiden tot infusiereacties of 
immunogeniciteit waardoor allergische of overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden 
veroorzaakt (inclusief anafylaxie).
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd.
Als zich tijdens de toediening van Eculizumab een ongewenst voorval voordoet, kan de infusie worden 
vertraagd of stopgezet, al naargelang het oordeel van de arts. Als de infusie wordt vertraagd, mag 
de totale infusietijd niet langer dan twee uur bedragen voor volwassenen.
In klinische studies ondervonden geen patiënten met NMOSD een infusiereactie waarbij de  
stopzetting van Eculizumab vereist was.

Immmunogeniciteit
Bij patiënten behandeld met Eculizumab zijn binnen alle klinische onderzoeken zeldzame antilichaam-
reacties aangetoond. In patiënten met NMOSD werd er geen correlatie waargenomen tussen de  
ontwikkeling van antilichamen en de klinische respons of bijwerkingen.

Aspergillus-infectie
Bij patiënten behandeld met Eculizumab werden gevallen van Aspergillus-infectie gerapporteerd, 
waarvan sommige fataal. Onderliggende risicofactoren moeten goed afgewogen worden, zoals het 
langdurig gebruik van steroïden, immunosuppressieve behandelingen, ernstige pancytopenia, de 
blootstelling aan constructie- of afbraaksites, en een reeds bestaande longfunctiestoornis of infectie 
met Aspergillus.
Indien één van de voorgaande risicofactoren geïdentificeerd wordt vóór de opstart van de behandeling 
met Eculizumab, is het aan te bevelen de nodige maatregelen te treffen om het risico op Aspergillus-
infectie te beperken.

Immunosuppressieve therapie
Patiënten die in klinische onderzoeken naar NMOSD waren opgenomen terwijl zij achtergrond-
behandeling met immunosuppressiva kregen, vervolgden de behandeling met immunosuppressieve 
therapie tijdens de behandeling met Eculizumab. Wanneer immunosuppressieve therapie wordt  
verlaagd of gestaakt, dienen patiënten nauwlettend te worden gecontroleerd op tekenen en  
symptomen van mogelijk recidief van NMOSD.
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UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN BEHANDELING MET ECULIZUMAB

Om bij uw patiënt een behandeling met Eculizumab te kunnen instellen, moet u een aantal maatregelen 
nemen:

 • Breng uw patiënt die met Eculizumab wordt behandeld, op de hoogte van en informeer 
hen over het risico op meningokokkeninfecties en andere ernstige infecties:

- Leg uit waarom patiënten gevaccineerd moeten worden vóór de start van de 
behandeling en waarom hervaccinatie nodig is.

- Leer hen tekenen en symptomen van potentieel ernstige infecties (of sepsis) te 
herkennen en leg uit dat ze een arts moeten raadplegen.

- Leg uit waarvoor de veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt dient en waarom ze 
die te allen tijde bij zich moeten hebben.

 • Zorg ervoor dat uw patiënt die met Eculizumab wordt behandeld de gegeven informatie 
heeft begrepen

 • Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de  
behandeling

 • Plan en spreek met de patiënt die met Eculizumab behandeld wordt, een toedieningsschema  
af

 • Vaccineer uw patiënt minstens 2 weken vóór de eerste infusie met Eculizumab tegen 
Neisseria meningitidis tenzij het risico van een uitstel van behandeling met Eculizumab 
of het risico van complementactivering versterkt door vaccinatie zwaarder weegt dan het 
risico van een meningokokkeninfectie

 • Geef uw patiënt profylactische antibiotica zoals hierboven beschreven
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Om te helpen uw patiënt met Eculizumab te laten beginnen, zal u een “starterspakket” ontvangen 
om aan elke patiënt die met Eculizumab behandeld wordt, te geven zodat hij/zij belangrijke  
informatie over deze behandeling krijgt.

Het starterspakket bevat:

 • De Informatiebrochure voor patiënten met NMOSD geeft uw patiënt informatie over NMOSD, 
Eculizumab, de mogelijke bijwerkingen van de behandeling en veiligheidswaarschuwingen.

 • De Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt geeft aan dat de persoon die deze bij zich heeft, 
behandeld wordt met Eculizumab; de naam en het telefoonnummer van de arts kunnen  
eveneens aangegeven worden. Uw patiënt moet deze kaart altijd bij zich hebben.

• De verdunde oplossing van Eculizumab moet toegediend worden via een 25 tot 45 
minuten durende intraveneuze infusie

• De totale infusietijd mag niet meer dan twee uur bedragen voor volwassenen
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Voor meer informatie over Eculizumab, stuur een e-mail naar 
MedInfo.EMEA@alexion.com.

Indien u vragen hebt over de veiligheid,  
stuur een e-mail naar MedInfo.EMEA@alexion.com.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

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
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het  
product (via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com).

U kunt extra materiaal opvragen via 
customeroperationsEU@alexion.com.

Aanvullende informatie betreffende Eculizumab is beschikbaar in de Samenvatting van de Kenmerken 
van het Product (SKP) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.
Het additioneel risicominimalisatie-materiaal is online beschikbaar op http://alexion.com/en/
SelectCountry/Netherlands.

BELANGRIJKE INFORMATIE
VACCINATIE/antibiotica profylaxe CERTIFICAAT

Om het risico op verkeerd gebruik van Eculizumab te minimaliseren, vereisen het besluit van 
de Europese Commissie en door de CHMP overeengekomen follow-up maatregelen dat het 
geneesmiddel alleen kan worden gedistribueerd door Alexion nadat schriftelijk is bevestigd 
dat de patiënt daadwerkelijk een meningokokkenvaccinatie en/of profylaxe met antibiotica 
heeft gekregen.

Daarom ontvangt u samen met deze gids een vaccinatie/antibiotica profylaxe certificaat dat 
voor elke nieuwe patiënt moet worden ingevuld en naar Alexion moet worden teruggestuurd 
(naar e-mailadres: customeroperationsEU@alexion.com), samen met een eerste bestelling van 
Eculizumab voor deze nieuwe patiënt.

Alexion zal geen bestelling kunnen verwerken voor patiënten waarvoor er geen vaccinatie/
antibiotica profylaxe certificaat werd ontvangen.

Wij verzoeken u vervolgens om bij elke toekomstige bestelling van Eculizumab de patiëntcode 
en de geboortedatum en de patiënt te vermelden voor wie het geneesmiddel bedoeld is. Dit is  
nodig om de overeenstemming te controleren met het vaccinatie/antibiotica profylaxe certificaat.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

•  Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te 
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de 
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes 
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

•  Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

•  Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

•  Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze 
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Informatiebrochure voor  
patiënten met Neuromyelitis  
optica-spectrumstoornis  
(NMOSD) 

Let op bij gebruik van Eculizumab.
Eculizumab is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. 
Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. 
Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Eculizumab 300 mg  
concentraat voor oplossing voor infusie

Dit document werd het laatst goedgekeurd in 05/2020 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
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Complementsysteem (ook wel complementcascade 
of gewoonweg complement genoemd)
Het onderdeel van uw immuunsysteem dat 
bacteriën en andere lichaamsvreemde cellen 
vernietigt.

Neuromyelitis optica-spectrumstoornis 
(Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, 
NMOSD)
NMOSD is een uiterst zeldzame, ernstige, 
slopende, neurologische stoornis waarbij het 
immuunsysteem van het lichaam een aanval 
start die voornamelijk de oogzenuwen en de 
ruggengraat aantast, en minder vaak de her-
senen. Het kan leiden tot blindheid in één of 
beide ogen, zwakte of verlamming in de benen 
of armen, pijnlijke spasmen, verlies van gevoel, 
en duidelijke beperking van activiteiten van het 
dagelijks leven.

Gonokokkeninfectie 
Seksueel overgedragen infectie veroorzaakt 
door de bacterie Neisseria gonorrhoeae (ook wel  
gonorroe genoemd). Kan zich verspreiden en 
een wijdverspreide bloedinfectie (sepsis) veroor-
zaken. 

Meningokokkeninfectie 
Een infectie die veroorzaakt wordt door de bac-
terie Neisseria meningitidis (ook meningococcus 
genoemd). 
Dit kan leiden tot hersenvliesontsteking of een 
wijdverspreide bloedinfectie (sepsis).

Verklarende woordenlijst
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INLEIDING

Deze gids is bestemd voor volwassen patiënten die lijden aan neuromyelitis optica-spectrumstoornis 
(NMOSD). In deze gids vindt u informatie over Eculizumab, hoe het aan u zal worden gegeven en 
belangrijke veiligheidsinformatie die u dient te weten.

WAT IS ECULIZUMAB? 

Eculizumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om volwasssen patiënten met NMOSD te 
behandelen. Het is een type gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Antilichamen zijn stoffen 
die zich in het bloed kunnen binden aan specifieke doelwitten. Gehumaniseerd beschrijft het feit 
dat het antilichaam is ontworpen om het zo vergelijkbaar mogelijk te maken met menselijke 
antilichamen. Monoklonaal betekent dat alle medicatie afkomstig is van één origineel antilichaam, 
d.w.z. ze zijn allemaal precies hetzelfde.

NMOSD is een uiterst zeldzame, ernstige, slopende, neurologische stoornis waarbij het immuunsysteem 
van het lichaam een aanval start die voornamelijk de oogzenuwen en de ruggengraat aantast, en 
minder vaak de hersenen. Het kan leiden tot blindheid in één of beide ogen, zwakte of verlamming 
in de benen of armen, pijnlijke spasmen, verlies van gevoel, en duidelijke beperking van activiteiten 
van het dagelijks leven.

Eculizumab is een antilichaam dat zich aan één van de onderdelen van het complementsysteem 
bindt en het inactief maakt. Daarom vermindert Eculizumab de werking van het immuunsysteem, 
dat de oorzaak is van de tekenen en symptomen van NMOSD. Aangezien NMOSD een chronische 
ziekte is, is Eculizumab bedoeld als een langdurige behandeling.
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VAAK GESTELDE VRAGEN

Wat zijn de veiligheidsoverwegingen die verband houden met Eculizumab?

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

Aangezien Eculizumab een deel van uw immuunsysteem blokkeert, verhoogt het risico 
op een ernstige infectie en sepsis, voornamelijk door een bepaalde bacterie, Neisseria 
meningitidis genoemd. Dit kan meningokokkeninfectie (ernstige infectie van de 
hersenvliezen of/en bloedinfectie) en andere Neisseria infecties, inclusief verspreide 
gonorroe, veroorzaken.
 
Deze infecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld worden omdat ze 
snel fataal of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ernstige invaliditeit 
kunnen leiden.

Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om 
het risico op deze infecties te beperken en dat u weet wat u moet doen als u zich zorgen 
maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder).

Als veiligheidsmaatregel:

U MOET GEVACCINEERD ZIJN tegen meningokokkeninfectie voordat u met Eculizumab 

start. Indien de behandeling met Eculizumab minder dan 2 weken na toediening van een 
meningokokkenvaccin wordt gestart, moet u tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte 
antibiotica worden behandeld om het risico op infectie met Neisseria meningitidis te 
verminderen.

Als het vaccin gecontra-indiceerd is voor u, zal u antibiotica krijgen tijdens de hele behandelings-
periode of tot 2 weken nadat het vaccin kan gegeven worden.
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Welke symptomen dienen mij te alarmeren tijdens de behandeling?

Vaccinatie vermindert het risico op het krijgen van een infectie, maar zal het risico niet volledig 
kunnen uitsluiten.

U dient te letten op de tekenen en symptomen van een infectie, en moet uw arts onmiddellijk 
raadplegen als ÉÉN van de volgende symptomen voorkomt:

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

Als u uw arts niet kunt bereiken, ga dan naar de dienst spoedgevallen en toon 
hen uw Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt.
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Moet ik bepaalde stappen ondernemen voordat ik een behandeling start? 
 
Voordat een behandeling wordt gestart, zal uw arts met u het belang van het volgende bespreken:
• Gevaccineerd worden tegen hersenvliesontsteking en in sommige gevallen een bepaald   

antibioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie, Neisseria   
meningitidis genoemd, te beperken.

• De symptomen begrijpen die verband houden met de infecties en wat u moet doen als u  
die symptomen hebt.

• Het zorgvuldig opgevolgd worden door uw arts na onderbreking/stopzetting van de   
behandeling met Eculizumab.
 

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u ten minste 2 weken vóór uw eerste 
infusie wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie. Indien de behandeling met 
Eculizumab minder dan 2 weken na toediening van een meningokokkenvaccin wordt 
gestart, zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat u tot 2 weken na de vaccinatie 
met antibiotica wordt behandeld om het risico van infectie met Neisseria meningitidis 
te verminderen.

Daarnaast zult u in de loop van uw behandeling nauwlettend worden opgevolgd voor een 
meningokokkeninfectie en andere infecties.

Hoe begin ik mijn behandeling met Eculizumab? 

Eculizumab moet worden voorgeschreven door een arts.

U zal ook een startpakket ontvangen met daarin: 
• Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt: Het is voor patiënten die behandeld worden met 

Eculizumab heel belangrijk om bepaalde infecties snel te herkennen en te behandelen; daarom 
ontvangt u een veiligheidsinformatiekaart waarop specifieke symptomen vermeld staan waarop u 
altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd bij u hebben en ze tonen aan medisch personeel 
dat u raadpleegt.

• Informatieve brochure voor patiënten met NMOSD.
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Hoe wordt Eculizumab toegediend? 

Eculizumab wordt toegediend met een intraveneus infuus (het inlopen van een vloeistof in een ader). 
Het infuus duurt 25 tot 45 minuten. Het moet worden klaargemaakt en toegediend door een arts 
of ander geschikt en bevoegd medisch personeel.

Zoals elk ander geneesmiddel dat met een intraveneus infuus wordt toegediend, kan Eculizumab 
onmiddellijk of later reacties veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dat het geval is.

Omdat de kans bestaat dat u een reactie vertoont op het infuus (waaronder een allergische reactie), 
wordt u na elk infuus gedurende ongeveer één uur gecontroleerd. De instructies van uw arts moeten 
zorgvuldig worden opgevolgd.
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Hoelang zal ik Eculizumab moeten gebruiken?

Aangezien NMOSD een chronische ziekte is, is Eculizumab bedoeld als een voortdurende behandeling.

 
U mag de behandeling niet stoppen zonder medisch toezicht

 
Als u de behandeling met Eculizumab wilt stopzetten, bespreek dan van tevoren met uw 
arts de mogelijke bijwerkingen en risico’s.

 

Zijn er nog andere zaken waaraan ik moet denken tijdens mijn behandeling 
met Eculizumab? 

Risico op infectie
Ten gevolge van de manier waarop Eculizumab in uw lichaam werkt, moet het extra voorzichtig worden 
toegediend als u een actieve systemische infectie hebt.
U loopt mogelijk ook risico op een andere infectie met bacteriën die Neisseria genoemd worden, inclusief 
verspreide gonokokken infectie.
Als u risico loopt op gonorroe (een seksueel overgedragen infectie), vraag dan raad aan uw arts of 
apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Allergische reacties
Eculizumab bevat een eiwit en eiwitten kunnen bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken. 
Als u tekenen of symptomen ondervindt nadat u Eculizumab hebt gekregen, moet u uw arts raadplegen.



U moet deze veiligheidsinformatiekaart steeds bij u hebben.
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Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet 
in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 
website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid 
van dit medicijn.
Bijwerkingen kunnen altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product 
(via email naar MedInfo.EMEA@alexion.com).

Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op http://alexion.com/en/SelectCountry/Netherlands.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(www.cbg-meb.nl).





Voor meer informatie over NMOSD of over Eculizumab, 
email naar MedInfo.EMEA@alexion.com.

Indien u vragen hebt over de veiligheid, 
email naar MedInfo.EMEA@alexion.com.

Houder van de vergunning voor het  
in de handel brengen:

Alexion Europe SAS
Frankrijk



INFORMATIE VOOR DE BEHANDELENDE ARTS

Deze patiënt kreeg een behandeling met eculizumab voorge-
schreven, waardoor de patiënt vatbaarder is voor een menin-
gokokkeninfectie (Neisseria meningitidis) of andere algemene 
infecties.

• Meningokokkeninfecties kunnen snel levensbedreigend of
fataal worden als ze niet vroeg worden herkend en behandeld.

• Evalueer onmiddellijk als een infectie wordt vermoed en be-
handel, indien nodig, met geschikte antibiotica.

• Neem zo snel mogelijk contact op met de behandelende arts
(zie voorzijde).

Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt

Naam van de patiënt :

Behandelend ziekenhuis :

Naam van de arts :

Telefoonnummer :

Vaccinatiedatum :

© 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Alexion Europe SAS
1-15, avenue Edouard Belin 
92500 Rueil-Malmaison, Frankrijk

Raadpleeg voor meer informatie over eculizumab de Samenvat-
ting van de productkenmerken of stuur een e-mail naar
MedInfo.EMEA@alexion.com.
Bel bij vragen over de veiligheid het nummer +32 (0)2 548 3667, 
of stuur een e-mail naar MedInfo.EMEA@alexion.com.

Patiënten die eculizumab krijgen, moeten deze kaart altijd bij 
zich hebben. Toon deze kaart aan elke arts die bij uw gezond-
heidszorg betrokken is.

85x163mm_veiligheidskaart_NEDERLAND-10-2019.indd   1 24/10/19   14:48



Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt

© 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. Alle rechten voorbehouden. 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR PATIËNTEN 
DIE ECULIZUMAB GEBRUIKEN 

Eculizumab kan ertoe leiden dat uw immuunsysteem minder goed 
infecties kan bestrijden, in het bijzonder meningokokkeninfecties, 
die onmiddellijk medische behandeling vereisen. Als u een van de 
volgende symptomen hebt, moet u onmiddellijk uw arts bellen of 
dringend medische hulp zoeken, bij voorkeur op de spoedeisende 
hulpafdeling van een groot ziekenhuis:

• hoofdpijn met misselijkheid of braken
• hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• gevoeligheid voor licht

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze tekenen of 
symptomen hebt en toon deze kaart.

Zelfs als u het gebruik van eculizumab stopzet, moet u deze kaart 
nog 3 maanden na uw laatste dosis eculizumab bij u hebben. Nog 
enkele weken na uw laatste dosis eculizumab kunt u een risico 
lopen op een meningokokkeninfectie.

Additionele Risico Minimalisatie Maatregelen - eculizumab 
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 05/2020 door  
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Versie 4 - 05/2020

85x163mm_veiligheidskaart_NEDERLAND-10-2019.indd   2 24/10/19   14:48



Belangrijke informatie voor toezicht houdende personen

Dit kind wordt momenteel behandeld met eculizumab en het is moge-
lijk dat zijn of haar natuurlijke weerstand tegen infecties verzwakt is, 
vooral de weerstand tegen meningokokkeninfecties, zoals hersenvlies-
ontsteking en bloedvergiftiging (ook wel sepsis genoemd). 

Als u merkt dat het kind een van de tekenen of symptomen heeft 
die op deze kaart worden vermeld en die kunnen wijzen op een 
ernstige infectie, bel dan onmiddellijk zijn of haar arts.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd  
levensbedreigend worden. Wacht niet tot huiduitslag optreedt, 
omdat er niet altijd sprake is van huiduitslag. Als zich ÉÉN 
teken of symptoom voordoet, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Als u de arts van het kind niet kunt bereiken, breng het kind dan onmiddellijk naar de 
spoedeisende hulpafdeling en toon deze kaart aan het personeel.

Naam van de patiënt 

Contactgegevens van de ouder/voogd 

Naam van de arts 

Contactgegevens van de arts

Deze patiënt kreeg een behandeling met eculizumab voorgeschreven. Eculizumab is een anti-
lichaam dat de activatie van het terminale complement remt. Door het werkingsmechanisme 
van eculizumab kan het gebruik ervan de patiënt vatbaarder maken voor een meningokok-
keninfectie (Neisseria meningitidis). Voordat de behandeling werd gestart, heeft deze patiënt 
een meningokokkenvaccin of antibiotica gekregen, maar hij of zij kan toch nog vatbaar zijn 
voor meningokokkeninfecties of andere algemene infecties. U dient zorgvuldig te letten op 
het optreden van vroege tekenen van een meningokokkeninfectie, onmiddellijk te evalueren of 
een infectie wordt vermoed en, indien nodig, met antibiotica behandelen. Sommige patiënten 
reageerden op het infuus nadat eculizumab was toegediend. Vaak voorkomende, algemene 
aandoeningen of aandoeningen op de plaats van toedienen, zijn onder meer pijn op de borst, 
rillingen, vermoeidheid, asthenie, infusiegerelateerde reactie, oedeem en pyrexie. Raadpleeg 
voor meer informatie over eculizumab de Samenvatting van de Productkenmerken. Bel bij 
vragen over de veiligheid het nummer +32 (0)2 548 3667.

Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt

Plak hier 
een foto van 

uw kind.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR MEDISCH PERSONEEL



Koorts

Koude handen en/of voeten

Niet willen eten en/of braken

Niet willen gepakt worden

Suf, zwak, niet reageren

Snelle ademhaling

Bleke, vlekkerige huid; 

vlekken/huiduitslag

Anders huilen dan gewoonlijk, 

zeuren

Strak aanvoelen of uitstulping van de 

gewoonlijk zachte vlek op het hoofd

Verwardheid en prikkelbaarheid

Suf, moeilijk wakker te maken

Braken

Koude handen en/of voeten

Koorts

Ernstige hoofdpijn

Stijve nek

Geen helder licht kunnen verdragen

Bleke, vlekkerige huid; 

vlekken/huiduitslag

Ongecontroleerd beven

Ademhalingsproblemen

Pijn in de benen

Symptomen van een meningokokkeninfectie 
en sepsis: ZUIGELINGEN

Symptomen van een meningokokkeninfectie 
en sepsis: JONGE KINDEREN 

Versie 4 - 03/2019



 

Eculizumab is distributed via a controlled distribution system to meet requirements established by the Regulatory 

Authority, namely the European Medicine Agency (EMA). EMA has requested that Alexion “ensure that (…) drug 

distribution will only be possible after written confirmation that the patient received/will receive meningococcal 

vaccination and/or antibiotic prophylaxis.” 

Therefore, for each new patient, the healthcare professional should provide the Alexion local representative with a 

completed vaccination and/or prophylactic antibiotics certificate. Alexion will then provide the hospital pharmacy with a 

unique code that is requested for any further orders for that same patient.  

However, if, for logistic reasons, it is not possible to provide Alexion with individual certificates and order on individual 

patient codes, in order to allow the processing of your order, please fulfill and acknowledge the following 

general confirmation upon HCP responsibility that the patient(s) received/will receive meningococcal 

vaccination and/or antibiotic prophylaxis. In this case, this general confirmation is mandatory for each order 

placement. 

================================================================================================= 

I, the undersigned, _____________________________________________, hereby undertake to ensure or confirm 

that all eculizumab vials with order reference no ______________are intended to patients for whom:  

• Eculizumab treatment is explained and all necessary information is delivered, including the “Patient Safety Card” 

and relevant educational materials before initiating the treatment.  

In case additional educational materials are needed, please tick the relevant indications and number so that 

Alexion can send of the appropriate materials:  

☐ PNH: No:          ☐ aHUS: No:           ☐ Refractory gMG: No:          ☐ NMOSD: No:      

• In addition, I ensure that patients receive a vaccination against meningococcal infection, preferably against 

serotypes A, B, C, Y, W 135 at least 2 weeks prior to administration of the 1st dose of eculizumab.  

If patients received a vaccination less than 2 weeks prior to administration of the 1st dose of eculizumab she/he 

will receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of eculizumab treatment and until 2 weeks after the 

vaccination against meningococcal infection. 

If vaccination is contra-indicated, patients receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of eculizumab 

treatment and until 2 weeks after the patient has been vaccinated (e.g., young children or when vaccination may 

further activate complement and may increase the signs and symptoms of the underlying complement-mediated 

disease). 

Qualification of the signatory:   ☐ Physician               ☐ Pharmacist  

Hospital Name:  _________________________              

Signatory Name:  _______________________ 

Signature:  _____________________________                              Date:  _______________________ 

Eculizumab 300 mg/30 ml, concentrate of solution for infusion 

Mandatory form to proceed with your order  

This form must be completed and provided to Alexion Pharma Netherlands 

 before any shipment can be made : CustomerOperationsEU@alexion.com  

mailto:CustomerOperationsEU@alexion.com

	h73547_armm
	1. aHUS_Gids_arts
	2. aHUS_Gids_Patienten
	3. aHUS_Gids_Ouders
	4. PNH_Gids_arts
	5. PNH_Gids_patient
	6. PNH_Gids_Ouders
	7. gMG_Gids_arts
	8. gMG_Gids_patienten
	10. Veiligheidskaart_ouders

	Eculizumab_general CoV_NL



