
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen 
van het geneesmiddel DAXAS®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van DAXAS® te waarborgen (RMA 
gewijzigde versie 05/2017). 
 

Daxas® (roflumilast): educatief materiaal voor de arts  
 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 
 

Wat is Daxas®? 

Daxas® bevat het actieve bestanddeel roflumilast, een PDE4-inhibitor, een niet-steroïde, ontstekingsremmende werkzame 
stof ontwikkeld om zowel systemische als pulmonale inflammatie geassocieerd met COPD te behandelen. 
 

Goedgekeurde specifieke indicatie van Daxas® 

Daxas® is geïndiceerd voor de onderhoudsbehandeling van ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) (FEV1 post-
bronchodilatator minder dan 50% van de voorspelde waarde) geassocieerd met chronische bronchitis bij volwassen 
patiënten met een voorgeschiedenis van frequente exacerbaties, als toevoeging aan een behandeling met 
bronchusverwijders. 
 

Aan welke patiënten mag ik Daxas® niet voorschrijven? 

Daxas® is niet geïndiceerd: 

 voor COPD-patiënten buiten de goedgekeurde indicatie, 
 voor de behandeling van patiënten met astma, 
 voor de behandeling van patiënten met alpha-1-antitrypsine-deficiëntie, 
 als rescuemedicatie voor de verlichting van acute bronchospasmen, 
 bij pediatrische patiënten. 

 

Voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik van Daxas® 

Alle patiënten moeten geïnformeerd worden over de risico’s van Daxas® en de voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik 
en er moet hen een patiëntenkaart worden verstrekt voordat met het gebruik van Daxas® wordt gestart. 
 

 Risico op onverklaarbaar en belangrijk gewichtsverlies: inname van Daxas® stopzetten 
In de 1 jaar durende studies (M2-124, M2-125) kwam daling van het lichaamsgewicht frequenter voor bij patiënten 
behandeld met Daxas® vergeleken met de patiënten behandeld met placebo. Na stopzetting van Daxas® waren de meeste 
patiënten na 3 maanden weer op hun oude gewicht. 
Het lichaamsgewicht van patiënten met ondergewicht dient gecontroleerd te worden bij elk bezoek. Patiënten dienen te 
worden geadviseerd hun lichaamsgewicht regelmatig te controleren en hun gewicht te noteren op de patiëntenkaart. 
Bij onverklaarbaar en klinisch zorgwekkend gewichtsverlies dient de inname van Daxas® te worden gestopt en dient het 
lichaamsgewicht verder te worden gecontroleerd. 
 

 Risico op psychiatrische stoornissen 
Daxas® wordt geassocieerd met een verhoogd risico op psychiatrische stoornissen zoals slapeloosheid, angst, 
zenuwachtigheid en depressie. Zeldzame gevallen van suïcidale gedachten en gedrag, met inbegrip van suïcide werden 
geobserveerd bij patiënten met of zonder voorgeschiedenis van depressie, doorgaans binnen de eerste weken van de 
behandeling. De risico’s en de voordelen van het starten of het voortzetten van een behandeling met Daxas® dienen 
zorgvuldig te worden beoordeeld indien de patiënt zegt psychiatrische symptomen te hebben of vroeger te hebben gehad 
of indien een gelijktijdige behandeling wordt gepland met andere geneesmiddelen die mogelijk psychiatrische stoornissen 
veroorzaken. Daxas® wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van depressie geassocieerd met 
suïcidale gedachten of gedrag. Patiënten en verzorgers dienen de instructie te krijgen alle veranderingen in hun gedrag of 
stemming en elke suïcidale gedachte te melden aan de arts. Indien patiënten lijden aan nieuwe of verergerde psychiatrische 
symptomen, of suïcidale gedachten of een poging tot suïcide worden geïdentificeerd, wordt aanbevolen de behandeling 
met Daxas te stoppen. 
 

 Potentieel risico op kwaadaardige tumoren en het gebrek aan ervaring bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van kanker 

Daxas® dient niet te worden gestart of dient te worden gestopt bij patiënten met kanker (behalve bij basaal celcarcinoom). 
 

 Risico op aanhoudende intolerantie (verhoogd bij bepaalde groepen van patiënten) 
Terwijl bijwerkingen als diarree, misselijkheid, abdominale pijn en hoofdpijn voornamelijk voorkomen tijdens de eerste 
weken van de behandeling en meestal verdwijnen bij het voortzetten van de behandeling, dient de behandeling met Daxas® 
opnieuw te worden geëvalueerd in het geval van aanhoudende intolerantie. Dit kan het geval zijn: 



 

1) bij speciale groepen die mogelijk een hogere blootstelling hebben, zoals bij Afro-Amerikaanse, niet-rokende 
vrouwen die een hogere PDE4 remming vertonen. 

2) of bij patiënten gelijktijdig behandeld met CYP1A2/2C19/3A4-remmers (zoals fluvoxamine en cimetidine) of de 
CYP1A2/3A4-remmer  enoxacine. 
 

 Potentieel risico op infecties 

Daxas® dient niet te worden gestart, of de behandeling dient te worden gestopt bij patiënten met ernstige acute 
infectieziekten. De ervaring bij patiënten met latente infecties zoals tuberculose, virale hepatitis, herpes zoster of 
herpesinfecties is beperkt. 

Bij gebrek aan ervaring, mag Daxas® ook niet worden gestart of moet de behanding met Daxas® worden gestopt bij 
patiënten: 

 met ernstige immunologische ziekten (bv. HIV-infectie, multiple sclerosis, lupus erythematosus, progressieve 
multifocale leukoencephalopathie); 

 met actieve hepatitis; 
 die behandeld worden met immunosuppressieve therapie (bv. methotrexaat, azathioprine, infliximab, etanercept 

of orale corticosteroïden die langdurig gebruikt worden), behalve kortetermijn systemische corticosteroïden. 
 

 Potentieel cardiaal risico 
Daxas® werd niet onderzocht bij patiënten met congestief hartfalen (NYHA-graden 3 en 4) en daarom wordt behandeling 
bij deze patiënten niet aangeraden. 
 

 Risico van leverfunctiestoornissen 

Daxas® is gecontra-indiceerd bij patiënten met matige of ernstige leverfunctiestoornissen (geclassificeerd als Child-Pugh B 
of C). De klinische data van Daxas® bij patiënten met milde leverfunctiestoornissen (ingedeeld als Child-Pugh A) zijn 
onvoldoende om een dosisaanpassing aan te bevelen. Daarom dient Daxas® met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 
deze patiënten.  
 

 Risico gerelateerd met theofylline: combinatiebehandeling wordt niet aangeraden. 
Er zijn geen klinische data beschikbaar die een gelijktijdige behandeling met theofylline als onderhoudsbehandeling 
ondersteunen. Om die reden wordt de combinatiebehandeling met theofylline niet aangeraden. 
 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP 
vooraleer Daxas® voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar 
op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 
 

Dit materiaal en de patiëntenkaart kunnen ook besteld worden bij: 

  NV AstraZeneca SA 

  Egide Van Ophemstraat 110 

  1180 Brussel 

  Tel : +32 (0)2 370 48 11 

 

Melden van bijwerkingen 
De gezondheidsbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerde met het gebruik van Daxas® te 
melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
(fagg).  Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via 
het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan 
worden verzonden per post naar het adres Fagg – afdeling Vigilantie - Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40 -
1060 Brussel, per fax op het nummer 02/258.40.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
 
Lokale vertegenwoordiger: NV AstraZeneca SA, Egide Van Ophemstraat 110, B-1180 Brussel, Tel : 02 370 48 11 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Zweden 

http://www.fagg.be/
http://www.gelefiche.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be

