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 De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van het geneesmiddel Intuniv®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Intuniv® 
te waarborgen. (RMA versie 09/2018).

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, nu onderdeel van Takeda

Intuniv® (guanfacine hydrochloride verlengde afgifte)  

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Controlelijst 1: Controlelijst vóór aanvang van behandeling met 
Intuniv®voor het identificeren van patiënten die risico lopen  

op ernstige bijwerkingen

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

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars 
(en patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben doel een veilig en doeltreffend gebruik van Intuniv® te waarborgen en 
moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:

•  Informatie over de risico’s in verband met Intuniv®: bradycardie, syncope, hypotensie/verlaagde bloeddruk, bloeddrukverhoging bij
staken van de toediening, sedatieve incidenten en gewichtstoename

• Controlelijst vóór aanvang van behandeling met Intuniv® voor het identificeren van patiënten die risico lopen op ernstige bijwerkingen

• Controlelijst voor continue monitoring en veiligheidsbeheer van patiënten inclusief titratiefase tijdens behandeling met Intuniv®

• Tabel voor continue monitoring (vitale lichaamsfuncties, lengte, gewicht) van patiënten tijdens behandeling met Intuniv®

•  Controlelijst voor stopzetting van Intuniv®, met inbegrip van het monitoren van de bloeddruk en de hartslag van patiënten tijdens
neerwaartse titratie



Controlelijst 1: Controlelijst vóór aanvang van behandeling met 
Intuniv® voor het identificeren van patiënten die risico lopen op 
ernstige bijwerkingen

Intuniv® is geïndiceerd voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 
jaar oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.

Intuniv® moet worden gebruikt als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma voor ADHD, dat gewoonlijk psychologische, 
educatieve en sociale maatregelen omvat.

Behandeling moet worden ingesteld onder het toezicht van een geschikte specialist in gedragsstoornissen tijdens de kindertijd en/of 
adolescentie.

Zoals beschreven in de samenvatting van de productkenmerken (SKP) kunnen bepaalde samenvallende aandoeningen, zoals 
cardiovasculaire aandoeningen of symptomen, het gebruik van Intuniv® uitsluiten, of extra voorzichtigheid vereisen. Het is aanbevolen om 
deze controlelijst samen met de SKP van Intuniv® te gebruiken (klik hier om deze in te zien).

Download deze controlelijst en druk hem af voor het consult. Het is niet mogelijk om patiëntspecifieke gegevens op deze website op te 
slaan. De ingevulde controlelijst kan in het patiëntendossier worden opgeslagen.

Tijdens het afwerken van de controlelijst kan het ook nuttig zijn om de bijsluiter van Intuniv® (klik hier om deze in te zien) met de patiënt 
te bespreken.

Voor opstart van behandeling met Intuniv®

Datum van eerste beoordeling:

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Leeftijd:

Geslacht:

Contra-indicaties (SKP van Intuniv®, rubriek 4.3 – Contra-indicaties):
Patiënten met één of meer van de volgende aandoeningen, comorbiditeiten en/of gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen dienen niet te 
worden behandeld met Intuniv®:

Beoordeeld

• Bekende overgevoeligheid voor Intuniv® of voor een van de hulpstoffen o

Hulpstoffen (zie SKP van Intuniv®, rubriek 4.4 – Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik)

•  Bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke problemen van galactose-intolerantie, Lapp-lactase-deficiëntie of
glucose-galactose-malabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken o

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
(SKP van Intuniv®, rubriek 4.4 – Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik)
Overweeg het volgende voor opstart van behandeling met Intuniv®

Familiale voorgeschiedenis Beoordeeld

•  Familiale voorgeschiedenis van plotseling overlijden als gevolg van een hartaandoening/plotseling onverklaard
overlijden o
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Anamnese en lichamelijk onderzoek Beoordeeld

Cardiovasculair 

•  Reeds bestaande cardiovasculaire stoornissen, waaronder hypotensie, hartblok, bradycardie of cardiovasculaire
ziekte of een voorgeschiedenis van syncope of een aandoening die de patiënt vatbaar maakt voor syncope, zoals
hypotensie, orthostatische hypotensie, bradycardie of dehydratie

o

•  Onderliggende medische aandoeningen die kunnen verslechteren als gevolg van lage bloeddruk of hartslag o

•  Bekende voorgeschiedenis van verlengd QT-interval, risicofactoren voor torsade de pointes (bijv. hartblok, bradycardie
en hypokaliëmie). Intuniv® veroorzaakt een lagere hartslag. Vanwege het effect van Intuniv® op de hartslag wordt het
gelijktijdige gebruik van Intuniv® met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen doorgaans niet aanbevolen

o

•  Bloeddruk en hartslag (pols) dient te worden gemeten en genoteerd o

Psychiatrische/neurologische stoornissen 

•  Zelfmoordgedachten o

• Verhoogd risico op sedatie en somnolentie o
•  Patiënten worden geadviseerd geen zware apparatuur te bedienen, geen voertuig te besturen en niet te fietsen totdat

ze weten hoe ze reageren op een behandeling met Intuniv® o

•  Patiënten mogen geen alcohol drinken tijdens behandeling met Intuniv® o

Effecten op lengte, gewicht en body mass index (BMI)

•  Lengte, gewicht en BMI moeten worden geregistreerd (gebruik bijgesloten tabel) o

Mogelijke interacties met andere geneesmiddelen (zie SKP van Intuniv®, rubriek 4.5 – Interacties met andere 
geneesmiddelen en andere vormen van interactie) Beoordeeld

•  CYP3A4- en CYP3A5-remmers (waaronder grapefruitsap, bepaalde antibiotica en antivirale middelen) o

•  CYP3A4-inductoren (waaronder sint-janskruid) o
•  Gezien het effect van Intuniv® op de hartslag is gelijktijdig gebruik van Intuniv® en middelen die het QT-interval

verlengen over het algemeen niet aangeraden o

• Antihypertensiva (waaronder guanethidine of andere antihypertensiva) o

• Valproïnezuur o
•  Geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken (bijv. alcohol, sedativa, hypnotica, benzodiazepines,

barbituraten en antipsychotica) o

• Oraal methylfenidaat o

• Lisdexamfetaminedimesylaat o

• Interacties met voedsel o

Vul na bovengenoemde beoordeling de bijgevoegde tabel in zodat er uitgangswaarden zijn geregistreerd om monitoring te kunnen 
uitvoeren (klik hier om deze in te zien).

Controlelijst 1: Controlelijst vóór aanvang van behandeling met 
Intuniv® voor het identificeren van patiënten die risico lopen op 
ernstige bijwerkingen

Melden van bijwerkingen: 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook mogelijke medicatie- fouten, geassocieerd met het gebruik van Intuniv te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het 
melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren meldingsfiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website 
van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde meldingsfiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03– 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of 
per mail naar: adr@fagg.be

Bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Intuniv kunnen ook worden gemeld aan de dienst voor Geneesmiddelenbewaking van Shire, nu onderdeel van Takeda per e-mail naar AE.BEL@takeda.com
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