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DEZE EDUCATIEVE BROCHURE VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG IS BEDOELD 
OM U TE INFORMEREN OVER:

de risico’s van een verspreide herpesinfectie bij 
immuungecompromitteerde personen herpesinfectie bij behandelde patiënten 

accidentele blootstelling van beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg en nauwe contacten aan 

IMLYGIC®
gebruik van IMLYGIC® tijdens de zwangerschap

het veilig gebruik en de verwerking van IMLYGIC® belangrijke aanvullende materialen voor de patiënt
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GIDS VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel IMLYGIC®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 
maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van IMLYGIC® te waarborgen (RMA versie 09/2016).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer IMLYGIC® 
voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar 
op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

IMLYGIC®

(talimogene laherparepvec)



DOEL VAN DIT MATERIAAL (RMA OF RISK MINIMISATION ACTIVITIES) :

Het educatieve programma is bedoeld om te informeren over belangrijke risico’s geassocieerd met 
IMLYGIC®: 
•   Herpesinfectie die in het hele lichaam optreedt (verspreide herpesinfectie) bij 

immuungecompromitteerde individuen (personen enige congenitale of verworven cellulaire en/of 
humorale immuundeficiëntie, bijv. HIV/AIDS, leukemie, lymfoom, gewone variabele immuundeficiëntie 
of personen die chronisch hoge doses steroïden of andere immunosuppressiva nodig hebben). 

•   Accidentele blootstelling van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (HCP’s) aan IMLYGIC®.
•   Overdracht van IMLYGIC® op nauwe contacten of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg na 

direct contact met geïnjecteerde laesies of lichaamsvocht. 
•   Symptomatische herpesinfectie als gevolg van reactivering door IMLYGIC® of latente herpes (wild-type 

HSV-1) in patiënten.
•   Patiënten met een verzwakt immuunsysteem (immuungecompromitteerde patiënten) behandeld met 

IMLYGIC® en lijdend aan een gelijktijdige infectie.
•   Combinatie met andere therapieën zoals chemotherapie of immunosuppressiva.
•   Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

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 IMLYGIC® te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten:
•   Educatief materiaal voor artsen
•   Informatiepakket voor de patiënt

Het educatieve materiaal voor artsen moet bevatten:
•   De Samenvatting van de Kenmerken van het Product
•   Gids voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
•   Waarschuwingskaart voor de patiënt

De gids voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moet volgende essentiële onderdelen bevatten:
•   Informatie over het risico op herpesinfectie bij patiënten behandeld met IMLYGIC®; 
•   Informatie over het risico op verspreide herpesinfectie bij immuungecompromitteerde patiënten 

behandeld met IMLYGIC®;
•   Aanbevelingen betreffende accidentele blootstelling aan IMLYGIC aan HCP’s;
•   Om te allen tijde een beschermend schort of laboratoriumjas, een veiligheidsbril en 

handschoenen te dragen tijdens de bereiding of toediening van IMLYGIC®;
•   Om contact te vermijden met de huid, de ogen, de slijmvliezen en direct contact (zonder 

handschoenen) te vermijden met geïnjecteerde laesies of lichaamsvocht van behandelde 
patiënten;

•   Instructies over eerste zorgen na accidentele blootstelling;
•   Immuungecompromitteerde en zwangere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg mogen 

IMLYGIC® niet bereiden en toedienen;
•   Aanbevelingen betreffende accidentele overdracht van IMLYGIC® van de patiënt naar nauwe 

contacten of HCP’s;
•   Instructies over hoe te handelen na toediening/accidentele overdracht en over hoe vaak en op 

welke wijze het verband verwisseld moet worden en wie het verband niet mag verwisselen;

•   Instructies om het risico te beperken op blootstelling van nauwe contacten aan bloed en 
lichaamsvocht van de patiënt tijdens de behandeling met IMLYGIC® en tot 30 dagen na de 
laatste toediening van IMLYGIC®. Volgende activiteiten dienen te worden vermeden:
-   Geslachtsgemeenschap zonder latex condoom
-   Zoenen als een van beide open zweertjes heeft in de mond
-   Gemeenschappelijk gebruik van bestek, servies en drinkgerei
-   Gemeenschappelijk gebruik van injectienaalden, scheermessen en tandenborstels;

•   Adequate afvalverwijdering en ontsmetting, overeenkomstig de aanbevelingen voor de 
verwijdering van biologisch gevaarlijk afval;

•   Informatie over het gebruik van IMLYGIC® bij zwangerschap;
•   Instructies over hoe om te gaan met mogelijke ongewenste voorvallen inclusief het verstrekken van 

het lotnummer in het geval van het rapporteren van een bijwerking.

De waarschuwingskaart voor de patiënt moet volgende essentiële boodschappen bevatten: 
•   Een waarschuwingsboodschap voor HCP’s die de patiënt op elk moment behandelen, inclusief 

noodsituaties, dat de patiënt IMLYGIC® gebruikt;
•   Contactgegevens van de voorschrijver van IMLYGIC®; 
•   Details over de startdatum van de behandeling met IMLYGIC®, lotnummer, datum van toediening, 

fabrikant en vergunninghouder van het product;
•   Informatie over herpeslaesies.

Het informatiepakket voor de patiënt moet bevatten:
•   Patiëntenbijsluiter
•   Gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten.

De gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten moet de volgende essentiële 
boodschappen bevatten:
•   Een beschrijving van de belangrijke risico’s geassocieerd met het gebruik van IMLYGIC®;
•   Instructies over hoe te handelen na toediening en over op welke wijze en hoe vaak het verband 

verwisseld moet worden en wie het verband niet mag verwisselen;
•   Informatie over de klachten en verschijnselen van het risico op een herpesinfectie
•   Informatie over het gebruik van IMLYGIC® bij zwangerschap;
•   Aanbevelingen betreffende accidentele overdracht van IMLYGIC® van de patiënt naar nauwe 

contacten of HCP’s;
•   Instructies om het risico te beperken op blootstelling van nauwe contacten aan bloed en 

lichaamsvocht tijdens de behandeling met IMLYGIC® en tot 30 dagen na de laatste toediening 
van IMLYGIC®. 

De volgende activiteiten dienen te worden vermeden:
-   Geslachtsgemeenschap zonder latex condoom
-   Zoenen als een van beiden een open zweertje heeft in de mond
-   Gemeenschappelijk gebruik van bestek, servies en drinkgerei
-   Gemeenschappelijk gebruik van injectienaalden, scheermessen en tandenborstels;

•   Adequate afvalverwijdering en ontsmetting, overeenkomstig de aanbevelingen voor de 
verwijdering van biologisch gevaarlijk afval;

•   Instructies over hoe te handelen na accidentele overdracht. 

Het gecontroleerde distributieprogramma heeft als doel om de bevoorradingsketen van het product 
te beheren om ervoor te zorgen dat de vereisten voor gekoelde opslag gewaarborgd zijn en om de 
distributie van IMLYGIC® naar bevoegde centra en tot bij de patiënt te controleren.
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De vergunninghouder zal ervoor zorgen dat in elke lidstaat waar IMLYGIC® op de markt gebracht wordt, 
een gecontroleerd distributiesysteem aanwezig is dat verdergaat dan het niveau van controle door 
routine risicobeperkende maatregelen. Aan de volgende vereisten moeten worden voldaan vooraleer het 
product wordt afgeleverd.
•   Bevoegde en bekwame HCP’s om de risico’s op het optreden van specifieke bijwerkingen bij 

patiënten, HCP’s en nauwe contacten van de patiënt te beperken;
•   Opgeleide HCP’s en ondersteunend personeel betreffende de veilige en gepaste bewaring, bereiding 

en toediening van IMLYGIC®, en klinische follow-up voor patiënten behandeld met IMLYGIC®; 
•   Verstrekken van specifieke veiligheidsinformatie aan patiënten en het belang van het delen van deze 

informatie met familie en zorgverleners communiceren naar patiënten;
•   Opgeleide HCP’s om het lotnummer te registreren in het patiëntendossier en op de 

waarschuwingskaart voor de patiënt voor alle injecties en om het lotnummer te verstrekken bij het 
melden van bijwerkingen. 

IMLYGIC® is een verzwakt herpes simplex virus type 1 (HSV-1) verkregen door functionele deletie van 
twee genen (ICP34.5 en ICP47) en insertie van de coderende sequentie voor humane granulocyt-
macrofaag-koloniestimulerende factor (GM-CSF). 
IMLYGIC® wordt geproduceerd in Vero-cellen door middel van recombinant DNA-technologie.

INDICATIES

IMLYGIC® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met irresectabel melanoom, dat 
regionaal of op afstand gemetastaseerd is (Stadium IIIB, IIIC en IVM1a), zonder bot-, hersen-, long- of 
andere viscerale ziekte (zie rubrieken 4.4 en 5.1). 

WERKINGSMECHANISME VAN IMLYGIC® 

IMLYGIC® is een oncolytische immunotherapie die is afgeleid van HSV-1. IMLYGIC® is zodanig 
gemodificeerd dat het binnen tumoren efficiënt repliceert en het immunostimulerende eiwit humane GM-
CSF produceert. IMLYGIC® veroorzaakt lytische tumorceldood en het vrijkomen van tumorantigenen en 
GM-CSF, die samen een systemische antitumorale immuunrespons bevorderen.
De modificaties in IMLYGIC® ten opzichte van HSV-1 bestaan onder meer uit deletie van ICP34.5 
en ICP47. Deletie van ICP34.5 maakt replicatie van IMLYGIC® in tumorweefsel mogelijk; normale 
cellen zijn in staat zich tegen infectie met IMLYGIC® te beschermen, omdat ze intacte antivirale 
afweermechanismen hebben. Deletie van ICP47 voorkomt downregulatie van antigenpresenterende 
moleculen en verhoogt de expressie van het US11-gen van HSV, waardoor de virusreplicatie in 
tumorcellen wordt versterkt. GM-CSF rekruteert en activeert antigenpresenterende cellen, die van 
een tumor afkomstige antigenen kunnen verwerken en presenteren om een effector-T-cel-respons te 
bevorderen.

Selectieve virusreplicatie in 
tumorweefsel

Lysis van tumorcellen voor een 
oncolytisch effect tumorspecifieke immuunrespons Dood van kankercellen op 

afstand

 Lokaal effect: tumorlysis  Systemisch effect: tumorspecifieke immuunrespons 
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BELANGRIJKE RISICO’S EN VOORZORGSMAATREGELEN

Verspreide herpesinfectie bij immuungecompromitteerde personen

•   IMLYGIC® is gecontra-indiceerd bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten. Gegevens uit 
dieronderzoek suggereren dat ernstig immuungecompromitteerde patiënten (patiënten met een ernstige 
aangeboren of verworven cellulaire en/of humorale immuundeficiëntie) risico lopen op het ontstaan van 
een levensbedreigende verspreide herpesinfectie en niet met IMLYGIC® mogen worden behandeld. 

•   De risico’s en voordelen van behandeling dienen tegen elkaar te worden afgewogen alvorens 
IMLYGIC® toe te dienen aan immuungecompromitteerde patiënten, bv. patiënten met:
-   HIV/AIDS
-   leukemie
-   lymfoom
-   gewone variabele immuundeficiëntie, of
-   patiënten die chronisch hoge doses steroïden of andere immunosuppressiva nodig hebben (bv. 

chemotherapie)
•   Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, die immuungecompromitteerd of zwanger zijn, 

mogen IMLYGIC® niet bereiden of toedienen. Ze mogen niet in direct contact komen met de 
IMLYGIC®-injectieplaats(en) of lichaamsvocht van behandelde patiënten 

•   Nauwe contacten die immuungecompromitteerd zijn, mogen bij de patiënt het verband niet 
verwisselen en de injectieplaatsen niet reinigen. 

Herpesinfectie bij behandelde patiënten

In klinisch onderzoek zijn herpesinfecties (waaronder koortslip en herpeskeratitis) gemeld bij patiënten 
die met IMLYGIC® werden behandeld. Patiënten die een herpesinfectie krijgen, moet worden 
aangeraden de normale hygiëne in acht te nemen om virusoverdracht te voorkomen.

•   IMLYGIC® is gevoelig voor aciclovir. 
•   De risico’s en voordelen van behandeling met IMLYGIC® dienen tegen elkaar te worden 

afgewogen alvorens aciclovir of andere antivirale middelen, geïndiceerd voor de behandeling 
van herpesinfectie, toe te dienen. Deze middelen kunnen de effectiviteit van IMLYGIC® 
beïnvloeden. 

Accidentele blootstelling en overdracht van IMLYGIC® aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 

Accidentele blootstelling aan IMLYGIC® kan overdracht van IMLYGIC® en herpesinfectie tot gevolg 
hebben. Het is belangrijk om de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om accidentele 
blootstelling aan IMLYGIC® te voorkomen.

•   Draag tijdens het bereiden of toedienen van IMLYGIC® altijd een beschermend schort of een 
laboratoriumjas, een veiligheidsbril of gelaatsscherm en handschoenen. 

•   Dek vóór toediening eventuele blootliggende wonden af. 
•   Vermijd contact met de huid, de ogen of slijmvliezen.
•   Vermijd direct contact (zonder handschoenen) met geïnjecteerde laesies en lichaamsvocht van 

behandelde patiënten. 
•   Er is melding gemaakt van prikaccidenten en spatten in de ogen of mond bij beroepsbeoefenaren 

in de gezondheidszorg  tijdens de bereiding en toediening van IMLYGIC®. 
•   In geval van accidentele blootstelling van de ogen of slijmvliezen dienen deze gedurende 

minstens 15 minuten met schoon water te worden gespoeld. 
•   In geval van blootstelling van beschadigde huid of een prikaccident moeten blootgestelde 

personen het advies krijgen om het aangedane gebied grondig te reinigen met water en zeep en/
of een desinfecterend middel. 

•   IMLYGIC® is gevoelig voor aciclovir.

Genetisch 
gemodificeerd  

virus

Gezonde  
cellen

Kankercellen

GM-CSF

Dendritische  
cel geactiveerd  
door GM-CSF

CD4+  
T-lymfocyt 

(T-helpercel)

CD8+  
T-Lymfocyt 

(cytotoxische T-cel)

Tumorspecifieke 
antigenen

Necrose  
van de kankercel



Zwangerschap

•   Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen uitgevoerd. 

•   Bij dieronderzoek zijn geen effecten op de embryofoetale ontwikkeling waargenomen. Als 
voorzorgsmaatregel kan het gebruik van IMLYGIC® tijdens de zwangerschap beter worden 
vermeden.

•   Als een zwangere vrouw een infectie met wild-type HSV-1 (primaire infectie of reactivering) 
heeft, bestaat er een kans dat het virus de placentabarrière passeert en is er ook een risico op 
overdracht tijdens de bevalling door virale shedding. 

•   Infecties met wild-type HSV-1 zijn in verband gebracht met ernstige bijwerkingen, waaronder 
multi-orgaanfalen en overlijden, als een foetus of neonaat de wild-type herpesinfectie oploopt. 

•   Er kunnen diaplacentaire metastasen van maligne melanoom optreden. Omdat IMLYGIC® is 
ontwikkeld om het tumorweefsel binnen te dringen en daar te repliceren, kan er een risico zijn op 
foetale blootstelling aan IMLYGIC® vanuit tumorweefsel dat de placentabarrière is gepasseerd.

•   Vrouwen die zwanger kunnen worden, moet worden aangeraden om een effectieve 
anticonceptiemethode toe te passen om zwangerschap tijdens de behandeling met IMLYGIC® te 
voorkomen.

•   Informeer patiënten over de mogelijke gevaren voor de foetus en/of neonaat als IMLYGIC® tijdens 
de zwangerschap wordt gebruikt of als de patiënt tijdens het gebruik van IMLYGIC® zwanger 
wordt.

•   Alle patiënten moet worden geadviseerd om tijdens seksueel contact een latex condoom te 
gebruiken om mogelijke overdracht van IMLYGIC® te voorkomen.

BELANGRIJKE AANVULLENDE MATERIALEN VOOR DE PATIËNT

Neem de volgende belangrijke veiligheidsinformatie bij elke toediening van IMLYGIC® door met uw 
patiënten:

•   Bijsluiter - bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor patiënten die met IMLYGIC® worden 
behandeld.

•   Gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten - een korte samenvatting van de risico’s 
van accidentele blootstelling en overdracht van IMLYGIC®, risico voor immuungecompromitteerde 
personen, maatregelen voor veilig gebruik en het voorkomen van accidentele blootstelling, en wat 
er moet worden gedaan als een nauw contact accidenteel aan IMLYGIC® is blootgesteld.

•   Waarschuwingskaart voor de patiënt - moet aan elke patiënt overhandigd worden (samen met 
de bijsluiter en de gids). Zorg ervoor dat de patiënten bij de eerste toediening van IMLYGIC® 
hun aangevulde waarschuwingskaart voor de patiënt ontvangen. Registreer bij iedere toediening 
van IMLYGIC® het lotnummer op de waarschuwingskaart voor de patiënt. Patiënten moeten de 
instructie krijgen om de waarschuwingskaart altijd bij zich te dragen en deze bij een consultatie 
of ziekenhuisopname aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te laten zien. 

Controleer bij elke volgende toediening van IMLYGIC® of de patiënt de waarschuwingskaart niet is 
verloren en verstrek zo nodig een nieuwe.

Amgen verzoekt u om elke keer dat u IMLYGIC® toedient, iedere patiënt een waarschuwingskaart 
voor de patiënt, een bijsluiter en een gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten te geven, 
omdat de daarin opgenomen informatie in de loop van de tijd kan veranderen.

Accidentele blootstelling en overdracht van IMLYGIC® aan nauwe contacten van de patiënt

Accidentele blootstelling aan IMLYGIC® kan overdracht van IMLYGIC® en herpesinfectie tot gevolg 
hebben. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen om accidentele 
blootstelling te vermijden en overdracht van Imlygic® aan nauwe contacten (huisgenoten, verzorgers, 
sekspartners of iemand met wie de patiënt het bed deelt) van behandelde patiënten te voorkomen: 

•   Verwissel de handschoenen na toediening alvorens het occlusief verband op geïnjecteerde laesies 
aan te brengen. Veeg de buitenkant van occlusief verband af met een alcoholdoekje. Het is 
aanbevolen de injectieplaats te allen tijde afgedekt te houden met lucht- en waterdicht verband 
indien mogelijk. Om het risico op virale transmissie te beperken dienen patiënten de injectieplaats 
afgedekt te houden gedurende minstens 8 dagen na de laatste behandeling of langer indien er 
vocht vrijkomt op de injectieplaats. De patiënten moeten het verband dragen totdat er geen vocht 
of afscheiding meer vrijkomt. Adviseer patiënten om het verband aan te brengen volgens de 
instructies van de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en om het verband te vervangen 
als het loslaat.

•   Patiënten moet worden aangeraden de normale hygiëne in acht te nemen om virusoverdracht 
naar nauwe contacten te voorkomen. 

•   Nauwe contacten moeten direct contact met geïnjecteerde laesies of lichaamsvocht van 
behandelde patiënten vermijden. De behandelde patiënt moet het risico op blootstelling van 
nauwe contacten aan bloed of lichaamsvocht tot een minimum beperken voor de duur van de 
behandeling met IMLYGIC® en tot 30 dagen na de laatste toediening van IMLYGIC®. Volgende 
activiteiten dienen te worden vermeden:
-   Geslachtsgemeenschap zonder latex condoom
-   Zoenen als een van beide partijen een open koortslip heeft
-   Gezamenlijk gebruik van bestek, serviesgoed en drinkgerei
-   Gezamenlijk gebruik van injectienaalden, scheermessen en tandenborstels

•   Verzorgers moet worden aangeraden om beschermende handschoenen te dragen wanneer 
ze patiënten helpen bij het aanbrengen of verwisselen van occlusieve verbanden, en om de 
veiligheidsmaatregelen voor het verwijderen van gebruikte verbanden en reinigingsmaterialen in 
acht te nemen:

-   Behandel alle plekken waar IMLYGIC® is gemorst, met een virusdodend middel en absorberende 
materialen.

-   Adviseer patiënten om gebruikte verbanden en reinigingsmaterialen in een afgesloten plastic 
zak te stoppen en met het huishoudelijk afval weg te gooien.

•   Als nauwe contacten in aanraking komen met de injectieplaats of lichaamsvocht, moeten zij 
het advies krijgen om het aangedane gebied grondig te reinigen met water en zeep en/of een 
desinfecterend middel. Als er klachten of verschijnselen van een herpesinfectie ontstaan, dienen 
zij contact op te nemen met hun arts of verpleegkundige .

•   IMLYGIC® is gevoelig voor aciclovir.

Vermoedelijke herpeslaesies

Bij vermoedelijke herpeslaesies kan op aanraden van de behandelende arts in het laboratorium een 
PCR-test (polymerasekettingreactie-test) op IMLYGIC® specifiek DNA worden uitgevoerd.

Neem voor meer informatie over het testen op vermoedelijke herpeslaesies contact op met Amgen via 
+32 2 775 27 11.
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EXTRA EXEMPLAREN

U ontvangt papieren exemplaren van de ‘Gids voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg’, de 
‘Waarschuwingskaart voor de patiënt’ en de ‘Gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten’ 
tijdens de training van uw centrum door het medische departement van Amgen.

Om extra exemplaren te verkrijgen, gelieve Amgen te contacteren via +32 2 775 27 11 of via e-mail 
(RMA-belux@amgen.com). 

De ‘Gids voor de patiënt/zorgverlener en nauwe contacten’ en de ‘Waarschuwingskaart voor de patiënt’ 
zijn eveneens beschikbaar in het Duits.

MELDING VAN BIJWERKINGEN

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kan hiertoe bijdragen, door alle vermoedelijke 
bijwerkingen die u waarneemt te melden.

IMLYGIC® is geclassificeerd als een geneesmiddel voor geavanceerde therapie en daarom wordt u 
verzocht het lotnummer door te geven wanneer u melding maakt van vermoedelijke bijwerkingen.

Bij elke injectieflacon IMLYGIC® wordt een afneembaar etiket geleverd. Plak voor elke toegediende 
injectie het afneembare etiket met het lotnummer in het medisch dossier van de patiënt. 

Geef altijd het lotnummer uit het dossier van de patiënt door wanneer u vermoedelijke bijwerkingen 
meldt.

•   De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van IMLYGIC® 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 mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

•   U kunt bijwerkingen eveneens melden aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van Amgen via 
fax: 0800 80877 of via email: eu-besafetybelux@amgen.com. 

Gelieve de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) aandachtig te lezen vooraleer 
IMLYGIC® voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde SKP van IMLYGIC® op de website  
www.fagg.be, rubriek « BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel ».

BIJKOMENDE INFORMATIE

Als u vragen hebt of indien u meer informatie wenst over het gebruik van IMLYGIC®, gelieve contact op 
te nemen met de dienst medische informatie van Amgen op het nummer +32 2 775 27 11.

AMGEN n.v. Arianelaan 5, 1200 Brussel, +32 2 775 27 11


