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De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van het geneesmiddel FLOLAN. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van FLOLAN te 
waarborgen (RMA versie 01/2017). 
 

 

 

Waver, [date to be confirmed] 

 

 

 

Betreft: Rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars – wijziging van de 

formulering (RMA of Risk Minimisation Activities) voor FLOLAN (epoprostenol). 

 Er zullen tijdelijk twee verschillende steriele oplosmiddelen voor FLOLAN 

beschikbaar zijn, allebei met verschillende instructies voor reconstitutie, bewaring en 

toediening van FLOLAN oplossing. 

 

 

 

 

Geachte zorgverlener,  

 

In overeenkomst met het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) 

informeert GlaxoSmithKline (GSK) u over de beschikbaarheid van een nieuwe formulering (pH 12) van 

het oplosmiddel voor oplossing voor infusie voor FLOLAN. De gereconstitueerde FLOLAN-oplossing, 

bereid met de nieuwe formulering (pH 12) van het oplosmiddel voor oplossing voor infusie, is stabieler 

waardoor het gebruik van een koelhoes (koude pak) tijdens de toediening overbodig is.  

 

GSK wil zorgverstrekkers attent maken voor de introductie van de nieuwe formulering van het 

oplosmiddel (pH 12) voor oplossing voor infusie voor FLOLAN en de verschillen ten aanzien van het 

bewaren en de toediening. Dit om ervoor te zorgen dat, gedurende de periode waarin beide oplosmiddelen 

beschikbaar zullen zijn tijdens de transitie van het gebruik van FLOLAN met het oplosmiddel (pH 10,5) 

voor oplossing voor infusie naar de nieuwe formulering van het oplosmiddel (pH 12) voor oplossing voor 

infusie, de desbetreffende FLOLAN-oplossingen op de juiste manier gebruikt worden. 

 

Om u zo goed mogelijk te informeren en u te helpen bij het informeren van uw patiënten over deze 

nieuwe formulering die in de plaats komt van de originele formulering, stelt GSK het volgende educatief 

materiaal ter beschikking: 

 

 Brochure voor gezondheidszorgbeoefenaren met als titel: “Belangrijke informatie voor 

zorgverleners over de nieuwe formulering van FLOLAN” 

 INFORMATIEGIDS VOOR PATIENTEN - FLOLAN met pH 12 oplosmiddel gebruiken 

 PATIENTENKAART - Belangrijke nieuwe informatie voor patiënten die FLOLAN gebruiken  

 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar 

stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten 

hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van FLOLAN te waarborgen. 

Het educatief materiaal voor de patiënt moet overhandigd worden aan alle patiënten die met FLOLAN 

worden behandeld voor PAH.  
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Therapeutische indicaties  

 FLOLAN 0,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie is geïndiceerd voor: 

Pulmonale arteriële hypertensie  

FLOLAN is aangewezen voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) 

(idiopatische of overerfbare PAH en PAH geassocieerd met bindweefselaandoeningen) bij patiënten 

met WHO functionele klasse III en IV-symptomen om zo de inspanningscapaciteit te verbeteren.  

Nierdialyse  

FLOLAN is aangewezen voor gebruik tijdens de hemodialyse in acute situaties wanneer het gebruik 

van heparine een hoog risico heeft op het veroorzaken of verergeren van bloedingen of wanneer 

heparine gecontra-indiceerd is . 

 FLOLAN 1,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie is aangewezen voor de 

behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) (idiopatische of overerfbare PAH en PAH 

geassocieerd met bindweefselaandoeningen) bij patiënten met WHO functionele klasse III en IV-

symptomen om zo de inspanningscapaciteit te verbeteren.  

 

FLOLAN wordt toegediend via een continue intraveneuze infusie en wordt geleverd als twee of drie 

injectieflacons: één met de actieve gevriesdroogde stof en één of twee met een speciaal oplosmiddel voor 

de reconstitutie van de actieve stof, waarmee de uiteindelijke oplossing voor de intraveneuze infusie 

wordt bereid. In België en Luxemburg zijn twee soorten verpakkingen van FLOLAN verkrijgbaar, zijnde:  

- FLOLAN 0,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie – verpakking met twee flacons: 

één flacon met de gevriesdroogde actieve stof plus één flacon met oplosmiddel.  

- FLOLAN 1,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie – verpakking met drie flacons: 

één flacon met de gevriesdroogde actieve stof plus twee flacons met oplosmiddel.  

 

 

Kernboodschappen 

 Voorwaarden bij bewaring en toediening van FLOLAN voor de behandeling van PAH: 

 

 

FLOLAN oplossing bereid met  

oplosmiddel (pH 10,5) voor oplossing voor 

infusie: 

 

 

FLOLAN oplossing bereid met  

de nieuwe formulering (pH 12) van het 

oplosmiddel voor oplossing voor infusie: 

 

Moet, indien vers bereid, binnen 12 uur worden 
gebruikt bij 25°C,  
of 

Mag tot 40 uur worden bewaard tussen 2°C en 

8°C en vervolgens binnen 8 uur bij 25°C worden 

gebruikt,  

of 

Mag tot 24 uur worden bewaard tussen 2°C en 

8°C en vervolgens langer dan 24 uur worden 

gebruikt tussen 2°C en 8°C met gebruik van een 

koelhoes die zo nodig wordt vervangen in de loop 

van de dag. 

 

Vers bereide oplossingen voor infusie kunnen 
onmiddellijk worden toegediend of, mogen voor 
de toediening maximaal 8 dagen worden 
bewaard tussen 2°C  en 8°C.  

Na de bereiding of de bewaring, moet de 

oplossing voor infusie worden gebruikt binnen: 

 72 uur indien bewaard bij maximum 25°C, of 

 48 uur indien bewaard bij maximum 30°C, of 

 24 uur indien bewaard bij maximum 35°C, of 

 12 uur indien bewaard bij maximum 40°C. 
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 Accidenteel gebruik van het oplosmiddel (pH 10,5) voor oplossing voor infusie in plaats van het 

oplosmiddel met de nieuwe formulering (pH 12) voor oplossing voor infusie zonder gelijktijdig 

gebruik van een koudepak voor FLOLAN oplossing kan leiden tot een mogelijke afname van de 

werkzaamheid door de degradatie van het geneesmiddel. Verminderde afgifte van het geneesmiddel 

kan leiden tot een terugkeer van de symptomen van PAH, wat leidt tot duizeligheid en dyspneu.  

 

 Er zal een periode zijn gedurende welke zowel het oplosmiddel (pH 10,5) voor oplossing voor infusie 

als het oplosmiddel met de nieuwe formulering (pH12) voor oplossing voor infusie tegelijkertijd op de 

markt zullen zijn, terwijl de bestaande voorraden van het oplosmiddel (pH 10,5) voor oplossing voor 

infusie worden vervangen door het oplosmiddel met de nieuwe formulering (pH12) voor oplossing 

voor infusie. 

 

 Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van deze herformulering van het oplosmiddel opdat uw 

patiënten die FLOLAN toegediend krijgen voor de behandeling van PAH, de juiste instructies krijgen 

voor reconstitutie, bewaring en toediening van FLOLAN.  

 

 De wijziging in de formulering van het oplosmiddel heeft geen invloed op de reconstitutie of 

toediening van FLOLAN oplossing voor gebruik in nierdialyse.  

 

 De wijziging in de formulering van het oplosmiddel heeft geen invloed op de dosering van FLOLAN 

oplossing voor de behandeling van PAH of voor gebruik in nierdialyse.  

 

 

Acties die door GSK worden ondernomen 

GSK onderscheidt het oplosmiddel met de nieuwe formulering (pH 12) duidelijk door middel van een 

vermelding op de buitenverpakking van FLOLAN die de verandering van het oplosmiddel opvallend 

meedeelt: ‘Nieuwe formulering van het oplosmiddel (pH 12) – lees voor gebruik de bijsluiter’. 

Deze mededeling zal gedurende ongeveer 6 maanden na de introductie van de nieuwe formulering van het 

oplosmiddel (pH 12) op de verpakking vermeld blijven. 

 

Daarnaast heeft de flacon met het oplosmiddel een etiket met een paarse band en is de kleur van de 

verwijderbare plastic afsluiting aan de bovenkant van de flacon met oplosmiddel gewijzigd van geel naar 

paars om ervoor te zorgen dat de nieuwe formulering (pH 12) van het oplosmiddel voor oplossing voor 

infusie er anders uitziet dan het oplosmiddel (pH 10,5) voor oplossing voor infusie.  

 

Het oplosmiddel met de nieuwe formulering (pH 12) kan bovendien ook worden onderscheiden omdat het 

in een plastic flacon zit terwijl het oplosmiddel (pH 10,5) voor oplossing voor infusie in een glazen flacon 

zit.  

 

De bedoeling van deze veranderingen is elk mogelijk risico op medicatiefouten tot een minimum te 

beperken, gelet op de verschillende instructies voor bewaring en toediening van de twee formuleringen.  
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VERPAKKING 

  
FLOLAN oplossing bereid met  

oplosmiddel (pH 10,5)  
voor oplossing voor infusie  

 

 
FLOLAN oplossing bereid met  

de nieuwe formulering (pH 12) van het 
oplosmiddel voor oplossing voor infusie 

 

0,5 mg 

 

   

 

1,5 mg 

 

  

 

 

 

GSK heeft de Samenvatting van de Productkenmerken (SKP) en de bijsluiter van FLOLAN aangepast 

met de informatie over het gebruik van het oplosmiddel met de nieuwe formulering (pH 12) voor 

oplossing voor infusie.  

 

 

Acties die de zorgverleners dienen te ondernemen 

 U wordt aangeraden om de aangepaste SKP met betrekking tot het gebruik van het oplosmiddel met de 

nieuwe formulering (pH 12) voor oplossing voor infusie voor de bereiding van een FLOLAN-

oplossing te lezen. De nieuwe versie van de SKP is ingesloten bij deze communicatie. Wij vragen u 

deze informatie te delen met de relevante zorgverleners die onder uw toezicht vallen.  

 

 U wordt aangeraden om er op toe te zien dat patiënten die met FLOLAN worden behandeld voor PAH 

op de hoogte zijn van de nieuwe formulering (pH 12) van het oplosmiddel voor oplossing voor infusie 

en dat zij de juiste instructies krijgen voor reconstitutie, bewaring en toediening van FLOLAN bereid 

met de nieuwe formulering (pH 12) van het oplosmiddel voor oplossing voor infusie.  

 

 Indien een patiënt in de toekomst wordt overgeschakeld van FLOLAN bereid met het oplosmiddel met 

de nieuwe formulering (pH 12) voor oplossing voor infusie naar een andere intraveneuze  prostanoïde 

behandeling, gelieve er dan voor te zorgen dat de patiënt begrijpt welke verschillen inzake 

reconstitutie, bewaring en toediening het gevolg zijn van die verandering.  
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Aangepaste SKP en bijsluiter 

De volledige SKP en bijsluiter met informatie over de FLOLAN oplossing, gereconstitueerd met 

oplosmiddel met de nieuwe formulering (pH 12) voor oplossing voor infusie is als referentie ter 

informatie ingesloten bij deze communicatie.  

 

 

Melden van bijwerkingen  

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van 

FLOLAN (met vermelding van de formulering van het oplosmiddel, zijnde pH 10,5 of pH 12, dat 

gebruikt werd op het ogenblik van de bijwerking) 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 02/528.40.01, of per e-mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 

Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan de dienst voor Geneesmiddelenbewaking van 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals sa/nv op het telefoonnummer 010/85 52 00  of per  e-mail naar 

belgium-safetyreport@gsk.com. 

 

 

Contact voor bijkomende informatie en bestelling van educatief materiaal 

Voor meer informatie of vragen over FLOLAN en bestelling van educatief materiaal neem dan contact op 

met Dr. Koen Jacobs - Medical Affairs Manager op het telefoonnummer 0497/51 50 62 of per e-mail : 

koen.x.jacobs@gsk.com 

 

Alle elementen van het educatief materiaal zijn eveneens beschikbaar op de website van het fagg onder: 

www.fagg.be  Kader (onderaan) “Links naar nuttige pagina’s en documenten voor de 

gezondheidszorgbeoefenaars”  RMA-Materialen (Risk Minimization Activities): 
https://www.afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/goed_gebruik_geneesm

iddel/risicobeheerprogramma/rma 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

Hugues HAESEBROEK      Pierre JAMOUS 

Head Pharmaceutical Governance    Pharmacovigilance Manager 

Responsible Person for Promotion and Information 
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