
Intuniv® (guanfacine hydrochloride verlengde afgifte)  

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Tabel 1: Tabel voor de continue monitoring (vitale functies, lengte, gewicht) 
van patiënten tijdens behandeling met Intuniv®

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

 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).
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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) dienen cardiovasculaire status en lengte regelmatig te worden gecontroleerd bij patiënten die met Intuniv® worden 
behandeld. Het is aanbevolen om deze tabel samen met de SKP van Intuniv® te gebruiken (klik hier om deze in te zien). Belangrijk:

•  Bloeddruk en hartslag (pols) dienen te worden gemeten en geregistreerd. Deze metingen dienen tijdens dosistitratie en -stabilisatie wekelijks, en gedurende het eerste jaar minstens om de 3 maanden 
te worden uitgevoerd op basis van klinisch oordeel. Daarna moet om de 6 maanden worden gecontroleerd, terwijl na elke dosisaanpassing vaker moet worden gecontroleerd.

•  Gewicht, lengte en body mass index (BMI) dienen bij aanvang van behandeling en gedurende het eerste jaar om de 3 maanden te worden gecontroleerd, daarna om de 6 maanden op basis van 
klinisch oordeel. Er dient een groeitabel te worden bijgehouden.

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

Ter informatie hier nog eens de frequentie van de controles:
Een controle moet wekelijks worden voortgezet tijdens dosistitratie en -stabilisatie, en ten minste om de 3 maanden gedurende het eerste jaar, waarbij rekening dient te worden gehouden met het 
klinische oordeel. Daarna moet om de 6 maanden worden gemonitord; na elke dosisaanpassing moet frequenter worden gemonitord.
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Tabel 1: Tabel voor de continue monitoring (vitale functies, lengte, 
gewicht) van patiënten tijdens behandeling met Intuniv®

Datum van eerste beoordeling:

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Leeftijd:

Geslacht:

Baseline, vóór opstart van de 
behandeling met Intuniv®

Daaropvolgende afspraken (zie hierboven voor de aanbeveling voor de frequentie van de controles)

Datum van beoordeling

Bloeddruk

Hartslag (pols) (spm)

Lichaamsgewicht (kg)

Lengte (cm)

BMI (kg/m²)

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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