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Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP vooraleer Iclusig  
voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website  

www.ema.europa.eu en op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel Iclusig. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 
maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Iclusig te waarborgen (RMA versie 11/2018).

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring
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1. Wat is het doel van deze brochure?

Deze informatiebrochure geeft belangrijke veiligheidsinformatie en advies aan gezondheidszorgbeoefenaars die 
betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Iclusig (ponatinib) gebruiken.

Dit document zal u helpen bij:

•  het identificeren van patiënten die in aanmerking komen voor de therapie en het begrijpen hoe ponatinib  
moet worden gebruikt bij patiënten die starten met de behandeling of die reeds in behandeling zijn

•  het inzicht krijgen in de individuele medische risico’s waarvoor monitoring en dosisaanpassing worden  
aanbevolen, waaronder:

 ○ pancreatitis

 ○ verhoogde amylase- en lipaseniveaus

 ○ myelosuppressie (trombocytopenie, neutropenie, bloedarmoede)

 ○ hepatotoxiciteit

 ○ hemorragie

 ○ hartfalen / linkerventrikeldisfunctie

 ○ arteriële occlusie en veneuze trombo-embolische bijwerkingen

 ○ hypertensie

• het uitleggen van de mogelijke individuele medische risico’s aan patiënten.

Deze informatie dient niet als vervanging van de Samenvatting van de Productkenmerken (SKP) die de volledige 
voorschrijfinformatie bevat.
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2. Wat is Iclusig?

Dit middel is een krachtige pan-BCR-ABL-remmer met structuurelementen, zoals een drievoudige koolstof-koolstof-
binding, die hoge bindingsaffiniteit met natief BCR-ABL en mutante vormen van het ABL-kinase mogelijk maken. 

Indicatie

Iclusig is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten met:

•  chronische myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase, acceleratiefase of blastaire fase, die resistent zijn 
voor dasatinib of nilotinib; die intolerant zijn voor dasatinib of nilotinib en voor wie een vervolgbehandeling met 
imatinib klinisch niet aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben;

•  Philadelphiachromosoom-positieve acute lymfoblastische leukemie (Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; 
die intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet aangewezen is; 
of die de T315I-mutatie hebben.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de hulpstof(fen) die vermeld staan in rubriek 6.1 van de 
Samenvatting van de productkenmerken.
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3. Wat moet ik in overweging nemen voordat ik Iclusig voorschrijf?

Houd rekening met de medische voorgeschiedenis van de patiënt en de individuele risicofactoren voordat u Iclusig 
voorschrijft. 

Het volgende is van belang:

• Reeds bestaande myelosuppressie (trombocytopenie, neutropenie, anemie)

• Reeds bestaande arteriële occlusie en veneuze trombo-embolie

• Geschiedenis van hypertensie, ischemie, diabetes mellitus of hyperlipidemie

• Geschiedenis van myocardinfarct, voorafgaande revascularisatie of beroerte

• Reeds bestaande congestief hartfalen/linkerventrikeldisfunctie

• Geschiedenis van pancreatitis, verhoogde lipase/amylasegehalte of alcoholmisbruik

• Hepatotoxiciteit

• Voorafgaande hemorragie

In deze brochure worden aanbevelingen voor elk van de bovenstaande individuele risicofactoren gepresenteerd. 

Iclusig mag niet worden gebruikt bij patiënten met een geschiedenis van myocardinfarct, voorafgaande revascula-
risatie of beroerte, tenzij het mogelijke voordeel van behandeling zwaarder weegt dan het mogelijke risico. Bij deze 
patiënten moeten ook alternatieve behandelingsmogelijkheden worden overwogen voordat behandeling met Iclusig 
wordt gestart.

Alvorens de behandeling met Iclusig te starten moet de cardiovasculaire status van de patiënt worden beoordeeld, 
met inbegrip van voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek, en moeten de cardiovasculaire risicofactoren actief 
worden behandeld. Tijdens de behandeling met Iclusig moet voortdurend de cardiovasculaire status worden ge-
controleerd, en de medische en ondersteunende therapie voor aandoeningen die bijdragen tot een cardiovasculair 
risico moet worden geoptimaliseerd.

Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken voor een volledige lijst van risicofactoren voor de patiënt 
waarmee u rekening moet houden voordat u de behandeling start.
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4.  Wat is de startdosis, welke dosisaanpassingen zijn mogelijk vereist 
tijdens de behandeling en welke monitoring is vereist?

Startdosis

De behandeling met dit geneesmiddel dient te worden gestart door een arts met ervaring in de diagnostiek en 
behandeling van patiënten met leukemie.

De aanbevolen aanvangsdosering is 45 mg eenmaal daags, oraal toegediend. 

Patiënten moeten worden gecontroleerd op respons volgens de standaard klinische richtlijnen.

Dosisaanpassingen

Dosisaanpassingen of een onderbreking van de behandeling dienen te worden overwogen voor de behandeling van 
hematologische en niet hematologische toxiciteit. In het geval van ernstige bijwerkingen, dient de behandeling te 
worden gestopt. 

Het risico op voorvallen van arteriële occlusie houdt waarschijnlijk verband met de dosis. Overweeg om de dosis 
Iclusig te verlagen naar 15 mg voor CP-CML-patiënten die een majeure cytogenetische respons hebben bereikt, 
rekening houdend met de volgende factoren bij de individuele afweging van de voordelen en de risico’s voor de 
patiënt: cardiovasculair risico, bijwerkingen van therapie met Iclusig, tijd tot cytogenetische respons en BCR-ABL-
transcriptniveaus. Indien de dosis wordt verlaagd, wordt aanbevolen de respons nauwlettend te controleren.

Er gelden specifieke aanbevelingen voor de dosisaanpassing bij gevallen van neutropenie en trombocytopenie die 
geen verband houden met leukemie (zie rubriek 4), pancreatitis en verhoogde lipase/amylaseactiviteit in serum (zie 
rubriek 8) en hepatotoxiciteit (zie rubriek 9).

Voor patiënten bij wie de bijwerking is verdwenen of in ernst afgenomen, kan Iclusig worden hervat en kan, indien 
klinisch aangewezen, overwogen worden de dosis opnieuw te verhogen tot de dagelijkse dosis die werd gebruikt 
vóór het optreden van de bijwerking.

Stopzetting van behandeling wegens gebrek aan respons

Er moet overwogen worden om Iclusig stop te zetten indien geen complete hematologische respons is opgetreden 
na 3 maanden (90 dagen).
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5.  Bestaat er risico op myelosuppressie bij met Iclusig behandelde 
patiënten en hoe kan dit worden behandeld? 

Achtergrond

Myelosuppressie werd in alle patiëntengroepen vaak (≥ 1/100, < 1/10) gerapporteerd. 
De frequentie van graad 3 of 4 trombocytopenie, neutropenie en anemie (Common Terminology Criteria for Adverse 
Events van het National Cancer Institute) was hoger bij patiënten met CML in de acceleratiefase (AP-CML) en CML 
in de blastaire fase (BP-CML)/Ph+ ALL dan bij patiënten met CML in de chronische fase (CP-CML). 
Myelosuppressie werd gemeld bij patiënten met normale laboratoriumwaarden bij de uitgangssituatie, evenals bij 
patiënten met reeds bestaande laboratoriumafwijkingen. 
Het merendeel van de patiënten met een verminderd trombocytenaantal (graad 3 of 4), anemie of neutropenie, 
ontwikkelden dit binnen de eerste 3 maanden van de behandeling.
Myelosuppressie was in het algemeen reversibel en werd doorgaans behandeld door tijdelijk te stoppen met Iclusig 
of de dosis te verlagen.

Aanbevelingen

Monitoring
In de eerste 3 maanden dient om de 2 weken een volledig bloedbeeld te worden bepaald en daarna maandelijks of 
zoals klinisch aangewezen.

Dosisaanpassingen
Dosisaanpassingen voor neutropenie (ANC* < 1,0 x 109/l) en trombocytopenie (bloedplaatjes < 50 x 109/l) die 
geen verband houden met leukemie, staan weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1:  Dosisaanpassingen voor neutropenie en trombocytopenie  
die geen verband houden met leukemie

ANC* < 1,0 x 109/l
of
bloedplaatjes < 50 x 109/l

Eerste optreden:  

Stop ponatinib en hervat dezelfde dosis na herstel tot  
ANC ≥ 1,5 x 109/l en bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l

Recidief bij 45 mg:

Stop ponatinib en hervat met 30 mg na herstel tot ANC ≥ 1,5 x 109/l en  
bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l

Recidief bij 30 mg:

Stop ponatinib en hervat met 15 mg na herstel tot ANC ≥ 1,5 x 109/l en  
bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l

*ANC = absoluut aantal neutrofielen
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6.  Bestaat er risico op arteriële occlusie bij met Iclusig behandelde  
patiënten en hoe kan dit worden behandeld?

Achtergrond

Bij met Iclusig behandelde patiënten is ernstige arteriële occlusie opgetreden, met inbegrip van cardiovasculaire, 
cerebrovasculaire en perifere vasculaire voorvallen.

Arteriële occlusies, met inbegrip van fataal myocardinfarct, beroerte, retinale arteriële occlusies, in sommige 
gevallen gepaard gaand met permanente visuele beperking of visusverlies, stenose van grote arteriële vaten van 
de hersenen, ernstig perifeer vaatlijden, nierarteriestenose (in verband gebracht met een verergerende, labiele of 
behandelingsresistente hypertensie), en de noodzaak van spoedprocedures van revascularisatie, zijn ook bij met 
Iclusig behandelde patiënten opgetreden. 

Patiënten met en zonder cardiovasculaire risicofactoren, onder wie patiënten van 50 jaar of jonger, ondervonden 
deze voorvallen. Bijwerkingen met betrekking tot arteriële occlusie waren frequenter naarmate de leeftijd hoger 
was en bij patiënten met een geschiedenis van ischemie, hypertensie, diabetes of hyperlipidemie.

Ernstige bijwerkingen van arteriële cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire occlusie kwamen  
tijdens het hoofdonderzoek voor bij respectievelijk 10%, 7% en 9% van de met Iclusig behandelde patiënten  
(tijdens de behandeling optredende frequenties). 
Bijwerkingen van arteriële cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire occlusie kwamen voor bij  
respectievelijk 13%, 9% en 11% van de met Iclusig behandelde patiënten (tijdens de behandeling optredende  
frequenties).

In het algemeen kwamen bijwerkingen van arteriële occlusie voor bij 25% van de met Iclusig behandelde patiënten 
van het fase 2-onderzoek, waarbij ernstige bijwerkingen voorkwamen bij 20% van de patiënten.

De mediane tijd tot begin van de eerste cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire arteriële occlusie-
ve voorvallen was respectievelijk 351, 611 en 605 dagen.

Sommige patiënten hadden meer dan één type voorval.



10

Aanbevelingen

•  Iclusig mag niet worden gebruikt bij patiënten met een geschiedenis van myocardinfarct, voorafgaande revas-
cularisatie of beroerte, tenzij het mogelijke voordeel van behandeling zwaarder weegt dan het mogelijke risico. 
Bij deze patiënten moeten ook alternatieve behandelingsmogelijkheden worden overwogen voordat behandeling 
met Iclusig wordt gestart.

•  Alvorens de behandeling met Iclusig te starten moet de cardiovasculaire status van de patiënt worden beoor-
deeld, met inbegrip van voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek, en moeten de cardiovasculaire risicofacto-
ren actief worden behandeld.

•  Tijdens de behandeling met Iclusig moet voortdurend de cardiovasculaire status worden gecontroleerd, en de 
medische en ondersteunende therapie voor aandoeningen die bijdragen tot een cardiovasculair risico moet 
worden geoptimaliseerd.

•  Indien er sprake is van verminderd gezichtsvermogen of wazig zicht, moet een oftalmologisch onderzoek  
(inclusief fundoscopie) worden uitgevoerd.

•  Hypertensie kan bijdragen aan het risico op arteriële trombotische voorvallen, waaronder nierarteriestenose.

•  Tijdens de behandeling moet de bloeddruk worden gecontroleerd en behandeld bij elk bezoek aan de kliniek, 
en de hypertensie moet worden behandeld tot normaal.

•  De behandeling moet tijdelijk worden onderbroken als de hypertensie niet medisch onder controle wordt  
gehouden. 

•  Bij een significante verergerende, labiele of behandelingsresistente hypertensie dient u de behandeling te  
onderbreken en een controle op nierarteriestenose te overwegen.

•  Tijdens de behandeling optredende hypertensie (inclusief hypertensieve crisis) kwam voor bij met Iclusig 
behandelde patiënten. Het is mogelijk dat patiënten een dringende klinische interventie nodig hebben voor 
hypertensie die geassocieerd wordt met verwardheid, hoofdpijn, pijn op de borst of kortademigheid.

•  Bij een patiënt die vermoedelijk een arterieel occlusief voorval ontwikkelt, moet de behandeling met Iclusig 
onmiddellijk worden onderbroken.

•  Het besluit om de Iclusig-therapie te herstarten, nadat het voorval is opgelost, moet worden genomen op  
geleide van een afweging van de voordelen en de risico’s.
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Overwegingen m.b.t. de dosis:

Er wordt verwacht dat een verlaging van de dosis het risico op voorvallen van vasculaire occlusie verlaagt, hoewel 
er een “carry over” effect van hogere doses kan bestaan, zodanig dat het verscheidene maanden kan duren voor-
dat een dosisverlaging zich uit in een verlaging van het risico. 

Dosisverlaging bij CP-CML-patiënten

Veiligheid
In het fase 2-onderzoek bereikten 86 CP-CML-patiënten MCyR bij een dosis van 45 mg, 45 CP-CML-patiënten 
bereikten MCyR na een dosisverlaging tot 30 mg, voornamelijk vanwege bijwerkingen.

Voorvallen van vasculaire occlusie kwamen voor bij 44 van deze 131 patiënten. De meeste van deze voorvallen 
kwamen voor bij de dosis waarbij de patiënt MCyR bereikte; na dosisverlaging kwamen minder voorvallen voor.

Tabel 2:  Eerste bijwerkingen van vasculaire occlusie bij CP-CML-patiënten die MCyR bereikten 
bij 45 mg of 30 mg (extractie van gegevens dd 7 april 2014)

Na correctie voor blootstelling was de incidentie van de eerste arteriële occlusieve voorvallen het grootst in de eer-
ste 2 jaar na follow-up en daalde deze naarmate de dagelijkse dosis werd verlaagd (na de aanbeveling voor pros-
pectieve dosisverlaging). Andere factoren dan de dosis kunnen ook bijdragen tot het risico op arteriële occlusie.

Meest recente dosis bij het begin van het eerste voorval van vasculaire occlusie

45 mg 30 mg 15 mg

Bereikte MCyR bij 45 mg (N=86) 19 6 0

Bereikte MCyR bij 30 mg (N=45) 1 13 5
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Werkzaamheid
De meeste patiënten die een dosisverlaging ondergingen, handhaafden de respons (MCyR en MMR) zolang de op 
dit moment beschikbare follow-up duurt. Een aantal patiënten onderging geen dosisverlaging, op basis van een 
individuele afweging van voordelen en risico’s.

Tabel 3:  Behoud van respons bij CP-CML-patiënten die MCyR of MMR bereikten bij een dosis 
van 45 mg (extractie van gegevens dd 6 februari 2017)

Bereikten MCyR bij 45 mg (N=86) Bereikten MMR bij 45 mg (N=63)

Aantal patiënten Behoud van MCyR Aantal patiënten Behoud van MMR

Geen dosisverlaging 19 13 (68%) 18 11 (61%)

Dosisverlaging tot alleen 30 mg 15 13 (87%) 5 3 (60%)

  ≥ 3 maanden verlaging bij 30 mg 12 10 (83%) 3 2 (67%)

  ≥ 6 maanden verlaging bij 30 mg 11 9 (82%) 3 2 (67%)

  ≥ 12 maanden verlaging bij 30 mg 8 7 (88%) 3 2 (67%)

  ≥ 18 maanden verlaging bij 30 mg 7 6 (86%) 2 2 (100%)

  ≥ 24 maanden verlaging bij 30 mg 6 6 (100%) 2 2 (100%)

  ≥ 36 maanden verlaging bij 30 mg 1 1 (100%) -- --

Iedere dosisverlaging tot 15 mg 52 51 (98%) 40 36 (90%)

  ≥ 3 maanden verlaging bij 15 mg 49 49 (100%) 39 36 (92%)

  ≥ 6 maanden verlaging bij 15 mg 47 47 (100%) 37 35 (95%)

  ≥ 12 maanden verlaging bij 15 mg 44 44 (100%) 34 33 (97%)

  ≥ 18 maanden verlaging bij 15 mg 38 38 (100%) 29 29 (100%)

  ≥ 24 maanden verlaging bij 15 mg 32 32 (100%) 23 23 (100%)

  ≥ 36 maanden verlaging bij 15 mg 8 8 (100%) 4 4 (100%)
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7.  Bestaat er risico op veneuze trombo-embolie bij met Iclusig  
behandelde patiënten en hoe kan dit worden behandeld?

Achtergrond

Ernstige veneuze trombo-embolische bijwerkingen kwamen tijdens het hoofdonderzoek voor bij 5% van de patiën-
ten (tijdens de behandeling optredende frequenties). Veneuze trombo-embolische bijwerkingen kwamen voor  
bij 6% van de patiënten (tijdens de behandeling optredende frequenties).

Retinale veneuze occlusie die in sommige gevallen gepaard gaat met permanente visuele beperkingen of visusver-
lies is bij met Iclusig behandelde patiënten opgetreden.

De incidentie van trombo-embolievoorvallen is hoger bij patiënten met Ph+ ALL of BP-CML dan bij patiënten met 
AP-CML of CP-CML. Geen enkel veneus occlusief voorval was fataal.

Aanbevelingen

•  Controleren op mogelijke aanwezigheid van trombo-embolie.

•  Indien er sprake is van verminderd gezichtsvermogen of wazig zicht, moet een oftalmologisch onderzoek  
(inclusief fundoscopie) worden uitgevoerd.

•  Bij een patiënt die vermoedelijk een trombo-embolie ontwikkelt, moet de behandeling met Iclusig onmiddellijk 
worden onderbroken.

•  Het besluit om de Iclusig-therapie te herstarten, nadat het voorval is opgelost, moet worden genomen op  
geleide van een afweging van de voordelen en de risico’s.



14

8.  Bestaat er risico op hartfalen bij met Iclusig behandelde patiënten  
en hoe kan dit worden behandeld?

Achtergrond 

Bij patiënten die tijdens het hoofdonderzoek werden behandeld, werd hartfalen vaak (≥ 1/100, < 1/10) en 
linkerventrikeldisfunctie soms (≥ 1/1.000, < 1/100) gemeld.

Fataal en ernstig hartfalen of linkerventrikeldisfunctie kan voorkomen bij met Iclusig behandelde patiënten, 
waaronder voorvallen die verband houden met voorafgaande voorvallen van vasculaire occlusie

Aanbevelingen

•  Patiënten moeten worden gecontroleerd op klachten of symptomen die overeenkomen met hartfalen en ze 
moeten worden behandeld zoals klinisch aangewezen, met inbegrip van onderbreking van de behandeling met 
Iclusig. 

•  Stopzetting van de behandeling moet worden overwogen bij patiënten die ernstig hartfalen ontwikkelen. 
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9.  Bestaat er risico op bijwerkingen met betrekking tot de alvleesklier bij 
met Iclusig behandelde patiënten en hoe kan dit worden behandeld?

Achtergrond

Pancreatitis werd vaak (≥ 1/100, < 1/10) gemeld bij patiënten die in het hoofdonderzoek  
werden behandeld met Iclusig.

Patiënten kunnen pancreatitis en verhoogde lipase/amylaseactiviteit in serum ervaren. De frequentie van 
pancreatitis is hoger in de eerste twee maanden van gebruik. 

Hypertriglyceridemie is een risicofactor voor pancreatitis.

Aanbevelingen

•  Voorzorg wordt aanbevolen bij patiënten met een geschiedenis van pancreatitis of alcoholmisbruik.

•  Patiënten met ernstige of zeer ernstige hypertriglyceridemie moeten op passende wijze worden behandeld om 
het risico op pancreatitis te verlagen.

Monitoring

•  Controleer het serumlipase in de eerste twee maanden om de twee weken en daarna periodiek; onderbreking 
van de behandeling of dosisverlaging kan nodig zijn (zie hieronder).

•  Als een verhoogde lipaseactiviteit gepaard gaat met abdominale symptomen, moet met Iclusig worden gestopt 
en moet de patiënt worden gecontroleerd op aanwijzingen voor pancreatitis.

Dosisaanpassingen
De aanbevolen dosisaanpassingen voor pancreatitis en verhoogde lipase/amylaseactiviteit staan vermeld in Tabel 4. 
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Tabel 4: Dosisaanpassingen bij gevallen van pancreatitis en verhoogde lipase/amylaseactiviteit

Pancreatitis graad 2 en/of asymptomatische 
verhoging van lipase/amylaseactiviteit

Iclusig voortzetten met dezelfde dosis

Graad 3 of 4 asymptomatische  
verhoging van lipase/amylaseactiviteit  
(> 2,0 x IULN*) alleen

Optreden bij 45 mg: 

Stop de behandeling met Iclusig en hervat met 30 mg na herstel tot ≤ graad 1  
(< 1,5 x IULN)

Optreden bij 30 mg: 

Stop de behandeling met Iclusig en hervat met 15 mg na herstel tot ≤ graad 1  
(< 1,5 x IULN)

Optreden bij 15 mg:

Overweeg stopzetting van de behandeling met Iclusig  

Pancreatitis graad 3 

Optreden bij 45 mg: 

Stop de behandeling met Iclusig en hervat met 30 mg na herstel tot < graad 2

Optreden bij 30 mg: 

Stop de behandeling met Iclusig en hervat met 15 mg na herstel tot < graad 2

Optreden bij 15 mg:

Overweeg stopzetting van de behandeling met Iclusig 

Pancreatitis graad 4 Stop de behandeling met Iclusig

*IULN = ‘institution upper limit of normal’ (institutionele bovengrens van normaal)
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10.  Bestaat er risico op hepatotoxiciteit bij met Iclusig behandelde  
patiënten en hoe kan dit worden behandeld?

Achtergrond

De behandeling met Iclusig kan leiden tot verhoogde activiteit van ALAT, ASAT, bilirubine en alkalisch fosfatase. 
Leverinsufficiëntie (met inbegrip van gevallen met een fatale afloop) is waargenomen. De meeste patiënten die 
een voorval van hepatotoxiciteit hebben gehad, hadden hun eerste voorval in het eerste jaar van de behandeling. 
Leverfunctiestoornis werd met de volgende frequenties gemeld bij patiënten die in het hoofdonderzoek werden 
behandeld met Iclusig:

•  Verhoogde activiteit alanineaminotransferase en aspartaataminotransferase kwamen zeer vaak (≥ 1/10) voor.

•  Verhoogd bilirubinegehalte in het bloed, verhoogde activiteit alkalisch fosfatase in het bloed, verhoogde activi-
teit gamma-glutamyltransferase kwamen vaak (≥ 1/100, < 1/10) voor. 

• Hepatotoxiciteit, leverinsufficiëntie en geelzucht kwamen soms (≥ 1/1.000, < 1/100) voor.

Aanbevelingen

Leverfunctietesten dienen vóór het starten van de behandeling te worden uitgevoerd en periodiek te worden  
gecontroleerd, zoals klinisch aangewezen.

Dosisaanpassingen
Het kan nodig zijn de dosis te onderbreken of de behandeling stop te zetten zoals beschreven in Tabel 5.

Tabel 5: Aanbevolen dosisaanpassingen voor levertoxiciteit

Verhoging van  
levertransaminase > 3 × ULN*

Persistente graad 2  
(langer dan 7 dagen)

Graad 3 of hoger

Optreden bij 45 mg:

• Onderbreek Iclusig en volg de leverfunctie op 

•  Hervat Iclusig met 30 mg na herstel tot ≤ graad 1 (< 3 × ULN)  
of tot de graad van vóór de behandeling

Optreden bij 30 mg:

•  Onderbreek Iclusig en hervat met 15 mg na herstel tot ≤ graad 1  
of tot de graad van vóór de behandeling

Optreden bij 15 mg:

•  Stop Iclusig 

Verhoging van ASAT of ALAT ≥ 3 × ULN 
op hetzelfde moment als een verhoging 
van bilirubine > 2 × ULN en alkalische 
fosfatase < 2 × ULN

Stop Iclusig 

*ULN = ‘upper limit of normal’ (bovengrens van normaal) voor het lab

Patiënten met een leverfunctiestoornis kunnen de aanbevolen startdosis krijgen. Voorzichtigheid is geboden 
wanneer Iclusig wordt toegediend aan patiënten met een leverfunctiestoornis.
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11.  Bestaat er risico op hemorragie bij met Iclusig behandelde patiënten 
en hoe kan dit worden behandeld?

Achtergrond

Bij patiënten die in klinische onderzoeken werden behandeld met Iclusig, kwam een verlaagd aantal bloedplaatjes 
zeer vaak voor.

Ernstige hemorragie, met inbegrip van gevallen met fatale afloop, kwamen voor bij met Iclusig behandelde  
patiënten.

De incidentie van ernstige bloedingsvoorvallen was hoger bij patiënten met AP-CML, BP-CML en Ph+ ALL. 
Gastro-intestinale hemorragie en subduraal hematoom waren de graad 3/4 bloedingsvoorvallen die het vaakst 
werden gerapporteerd. 

De meeste voorvallen van hemorragie kwamen voor bij patiënten met graad 3/4 trombocytopenie.

Aanbevelingen

De behandeling met Iclusig moet worden onderbroken bij voorvallen van ernstige of hevige hemorragie en moet 
worden geëvalueerd.

Gelijktijdig gebruik van Iclusig met antistollingsmiddelen moet met voorzichtigheid plaatsvinden bij patiënten die een 
mogelijk risico lopen op bloedingsvoorvallen. Formele onderzoeken met Iclusig met antistollingsgeneesmiddelen zijn 
niet uitgevoerd.
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12.  Waar kan ik meer informatie opvragen?

Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken (SKP) voor meer informatie over Iclusig. 

De SKP is beschikbaar via www.ema.europa.eu en www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER  
en SKP van een geneesmiddel”.

U kunt ook contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger Incyte Biosciences Benelux of Incyte,  
de houder van de handelsvergunning van het product, bellen op het Europese, universele,  
gratis telefoonnummer 00800 00027423.

U kunt extra exemplaren van deze brochure bestellen door naar het bovenstaande nummer te bellen.
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Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Iclusig te 
melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de 
“papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van 
het FAGG, www.fagg.be. 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 mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Bijwerkingen moeten onmiddellijk aan Incyte worden gemeld via het Europese, universele, gratis telefoonnummer 
00800 00027423.


