Ravulizumab
Concentraat voor oplossing voor infusie

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) EN
atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS)

Gids voor de arts over de risico’s
van Ravulizumab voor patiënten
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Risico Minimalisatie materiaal betreffende Ravulizumab voor voorschrijvers – V3
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 11/2021 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van Ravulizumab te beperken of te voorkomen.
Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van Ravulizumab te beperken of te voorkomen.
Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
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Deze gids is bedoeld voor voorschrijvers die patiënten behandelen
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Ravulizumab indicaties
Ravulizumab indicaties
Ravulizumab is geïndiceerd voor gebruik bij de behandeling van patiënten met een lichaamsgewicht
van 10 kg of meer met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH):
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eculizumab
- bij patiënten die klinisch stabiel zijn nadat ze ten minste de afgelopen 6 maanden behandeld
Ravulizumab is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met een lichaamsgewicht van 10 kg
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eculizumab.
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De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.
De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.
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Ravulizumab veiligheidsprofiel
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Door het werkingsmechanisme van Ravulizumab verhoogt het gebruik ervan het risico
voor de patiënt op meningokokkeninfectie (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:
• Voorzie uw patiënten van meningokokkenvaccinaties en/of profylactische antibiotica,
zoals hieronder vermeld:
o Om het risico op infectie te verkleinen, moeten alle patiënten gevaccineerd zijn tegen

meningokokkeninfecties ten minste twee weken vóór het inzetten van de behandeling met
ravulizumab, tenzij het risico van uitstel van therapie met ravulizumab hoger is dan het risico van het
ontwikkelen van een meningokokkeninfectie

o Vaccins tegen serogroepen A, C, Y, W135 en B (indien beschikbaar) worden aanbevolen.
o Vaccinatie or hervaccinatie kan complement verder activeren en bijgevolg kunnen
patiënten met complement-gemedieerde ziektes, waaronder PNH en aHUS, versterkte
tekenen en symptomen van hun onderliggende ziekte ondervinden.
o Vaccineer volgens de huidige medische richtlijnen voor vaccinatie.
o Patiënten die minder dan 2 weken na het krijgen van een meningokokkenvaccin beginnen
met de behandeling met ravulizumab, moeten tot 2 weken na de vaccinatie behandeld
worden met geschikte profylactische antibiotica.
• Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, evalueer
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.
• Er is extra materiaal voor de patiënt/ouders (‘Informatiebrochure voor Patiënten/
ouders-verzorgers’). Zorgverlenders worden verzocht dit materiaal aan de
patiënt/ouders mee te geven samen met de patiëntenbijsluiter in bijlage bij de
gids. Leg de brochure uit aan de ouders en/of patiënten die met Ravulizumab worden
behandeld zodat ze de mogelijke meningokokkeninfecties en de relevante tekenen en
symptomen beter kunnen begrijpen, zoals:
-

Hoofdpijn met misselijkheid en braken
Hoofdpijn en koorts
Hoofdpijn met een stijve nek of rug
Koorts

- Koorts en huiduitslag
- Verwardheid
- Hevige spierpijn in combinatie met
griepachtige symptomen
- Gevoeligheid voor licht

Het is belangrijk op te merken dat tekenen en symptomen van meningitis en / of sepsis bij
zuigelingen en kinderen kunnen variëren. Verwijs de ouder(s) naar de brochure voor ouders.
• Geef een ‘Patiëntenkaart’ aan de patiënten die met Ravulizumab behandeld worden, en
leg uit dat ze die altijd bij zich moeten hebben tijdens en tot 8 maanden na behandeling
met Ravulizumab en dat ze die moeten tonen aan elke gezondheidsbeoefenaar die zij
raadplegen. Geef voor jonge kinderen de patiëntenkaart (in de informatiegids voor de
ouders/verzorgers) aan de ouders/verzorgers.
• Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts
moeten raadplegen.
De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.
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Contra-indicaties:
Contra-indicaties:
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen in
• Ravulizumab
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen in
Ravulizumab
• Patiënten met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis bij de start van de
• Patiënten
met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis bij de start van de
behandeling
behandeling
• Patiënten die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2
• Patiënten die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2
weken na vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen
weken na vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen
Infusiereacties: Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van
Infusiereacties: Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van
Ravulizumab leiden tot infusiereacties of immunogeniciteit waardoor allergische of
Ravulizumab leiden tot infusiereacties of immunogeniciteit waardoor allergische of
overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie).
overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie).
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd.
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd.
Immunogeniciteit: Iedere behandeling met een therapeutisch eiwit kan een
Immunogeniciteit: Iedere behandeling met een therapeutisch eiwit kan een
immuunrespons opwekken. In studies bij PNH-patiënten (N = 261) en in aHUS studies
immuunrespons opwekken. In studies bij PNH-patiënten (N = 261) en in aHUS studies
(N=89) zijn slechts 2 gevallen (0,57%) gemeld waarbij tijdens de behandeling met
(N=89) zijn slechts 2 gevallen (0,57%) gemeld waarbij tijdens de behandeling met
ravulizumab antigeneesmiddel-antilichamen werden gevormd. Deze antigeneesmiddelravulizumab antigeneesmiddel-antilichamen werden gevormd. Deze antigeneesmiddelantilichamen waren tijdelijk van aard met een lage titer en vertoonden geen correlatie
antilichamen waren tijdelijk van aard met een lage titer en vertoonden geen correlatie
met de klinische respons of met ongewenste voorvallen.
met de klinische respons of met ongewenste voorvallen.
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Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Er zijn geen klinische gegevens
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Er zijn geen klinische gegevens
over het gebruik van Ravulizumab bij zwangere vrouwen. Het gebruik van ravulizumab
over het gebruik van Ravulizumab bij zwangere vrouwen. Het gebruik van ravulizumab
bij zwangere vrouwen kan worden overwogen na beoordeling van de risico's en
bij zwangere vrouwen kan worden overwogen na beoordeling van de risico's en
voordelen. Vrouwen in hun vruchtbare leeftijd moeten adequate anticonceptiemethoden
voordelen. Vrouwen in hun vruchtbare leeftijd moeten adequate anticonceptiemethoden
gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de behandeling.
gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de behandeling.
Men dient geen borstvoeding te geven tijdens en tot 8 maanden na de behandeling
Men dient geen borstvoeding te geven tijdens en tot 8 maanden na de behandeling
met Ravulizumab. Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind
met Ravulizumab. Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind
verwekken of sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de
verwekken of sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de
behandeling.
behandeling.
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De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
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• Vaccineer uw patiënt tegen Neisseria meningitidis (zie rubriek over belangrijke
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• Breng uw patiënt die met Ravulizumab wordt behandeld op de hoogte en informeer hem/haar
• Breng uw patiënt die met Ravulizumab wordt behandeld op de hoogte en informeer hem/haar
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- Informeer uw patiënten over het PNH/aHUS-register en hoe ze kunnen deelnemen (zie pag. 11)
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De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
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Om u te helpen uw patiënt met Ravulizumab te laten beginnen, zal u een “starterspakket”
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De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
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Raadpleeg
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Ravulizumab,
informatie
meningokokkeninfecties.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.
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v
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de SmP
Raadpleeg de SmP
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STOPZETTING VAN DE BEHANDELING
PNH en aHUS zijn chronische ziektes en het wordt aangeraden de patiënt levenslang te
behandelen met Ravulizumab, tenzij stopzetten van de behandeling met Ravulizumab klinisch
geïndiceerd is.
Echter, patiënten die de behandeling met Ravulizumab stopzetten, moeten gedurende ten minste
16 weken worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van ernstige intravasculaire
hemolyse (bij patiënten met PNH) en tekenen en symptomen van trombotische microangiopathie
(TMA) (bij patiënten met aHUS), en andere reacties.

RISICO OP ERNSTIGE HEMOLYSE NA STOPPEN VAN DE BEHANDELING BIJ
PATIËNTEN MET PNH

PNH-patiënten die de behandeling met Ravulizumab stopzetten, moeten gedurende ten minste 16
weken worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van ernstige intravasculaire hemolyse en
andere reacties.
TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN ERNSTIGE HEMOLYSE:

Verhoogde LDH-waarden (lactaatdehydrogenase)

+
één van de volgende criteria:
• plotselinge afname van de grootte van de PNH-kloon of een daling van het
hemoglobinegehalte

of terugkeer van symptomen zoals:
• vermoeidheid
• hemoglobinurie
• buikpijn

• kortademigheid (dyspneu)
• ernstige vasculaire voorvallen (waaronder
trombose)
• dysfagie
• erectiele disfunctie

Indien er na staking van de behandeling tekenen en symptomen van
hemolyse optreden, waaronder een verhoogd LDH--gehalte, overweeg dan
de behandeling met ravulizumab te hervatten.

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.
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HET PNH/aH
HET PNH/aH

TMA te voorspellen of te voorkomen.

INFORMEER DE PATIË
TE
NEMEN DE PATIË
INFORMEER
TE NEMEN
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De doelstellingen van de regis

doelstellingen
van deom
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•De
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d
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morbiditeit
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• Gegevens verzamelen om d

bevestigd door een tweede meting)
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De PNH- en aHUS-registers z
onderzoeken
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Verzamelen
evalueren
• mortaliteit
ravulizumab
bij
patiënten
me
• Verzamelen en evalueren va

bij de
patiënten
me
• ravulizumab
Vergroten van
medische
• Vergroten van de medische
Om uw patiënt in te schrijven
Om uw patiënt in te schrijven

STOPPEN VAN

A STOPPEN VAN

HET PNH/aHUS-REGISTER
HET PNH/aHUS-REGISTER

gestaakt, dienen zij
mptomen van TMA.
en
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dienen
ties
als gevolg
van zij
mptomen van TMA.
caties als gevolg van

INFORMEER DE PATIËNTEN OVER HET PNH / aHUS-REGISTER EN HOE DEEL
TE
NEMEN
INFORMEER
DE PATIËNTEN OVER HET PNH / aHUS-REGISTER EN HOE DEEL

worden vastgesteld

De PNH- en aHUS-registers zijn observationeel, niet-interventioneel, multicentrische, multinationale
onderzoeken om gegevens van patiënten te verzamelen, al dan niet behandeld met ravulizumab.
De PNH- en aHUS-registers zijn observationeel, niet-interventioneel, multicentrische, multinationale
onderzoeken om gegevens van patiënten te verzamelen, al dan niet behandeld met ravulizumab.
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TE NEMEN

De doelstellingen van de registers zijn:
• Gegevens
verzamelen
omregisters
de progressie
De doelstellingen
van de
zijn: van PNH / aHUS en de bijbehorende klinische resultaten
mortaliteit en morbiditeit te karakteriseren
• Gegevens verzamelen om de progressie van PNH / aHUS en de bijbehorende klinische resultaten
karakteriseren
Verzamelen
enmorbiditeit
evaluerente
van
veiligheidsgegevens die specifiek zijn voor het gebruik van
• mortaliteit en
ravulizumab bij patiënten met PNH / aHUS
• Verzamelen en evalueren van veiligheidsgegevens die specifiek zijn voor het gebruik van
ravulizumab
PNHen
/ aHUS
• Vergroten
vanbij
depatiënten
medischemet
kennis
(potentiële) patiëntenpopulatie
• Vergroten van de medische kennis en (potentiële) patiëntenpopulatie
Om uw patiënt in te schrijven in het PNH / aHUS-register, email naar MedInfo.EMEA@alexion.com.
Om uw patiënt in te schrijven in het PNH / aHUS-register, email naar MedInfo.EMEA@alexion.com.
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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

P

U kunt extra materiaal opvragen via
customeroperationsEU@alexion.com.
Aanvullende informatie betreffende Ravulizumab is beschikbaar in de Samenvatting van de
Kenmerken van het Product (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.
Het additioneel risicominimalisatie-materiaal is online beschikbaar op
https://alexion.com/documents/netherlands_ultomiris_HCPBRO.
Version number: 2
Date: 06/2021
Meld
bijwerkingen
bij corresponds
het Nederlands
Bijwerkingencentrum
Lareb
This educational
material
to EU RMP
v2.0: ULT_aHUS_EURMP2.0_HCPBRO_EU_v2.0-17SEP2020
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