
Janssen-Cilag NV  
 

 Stelara® (ustekinumab)

Voorlichtingspakket voor de 

Zorgverlener

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen 
van het geneesmiddel Stelara®. Het verplicht plan voor 
risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 

doeltreffend gebruik van Stelara® te waarborgen  
(RMA gewijzigde versie 02/2017).

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie:  
Lees aandachtig de SKP vooraleer Stelara® 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”.

STE pso RMP NOV2016 BE076.indd   1 01/03/17   16:31



2

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 als doel een veilig 
en doeltreffend gebruik van Stelara® te waarborgen. 

Het RMA bevat:

• Een voorlichtingspakket voor de zorgverlener 
• Een informatiepakket voor de patiënt

De belangrijkste boodschappen en componenten in het voorlichtingspakket 
voor de zorgverlener zijn de volgende:

• Samenvatting van de productkenmerken.
• Lokale richtlijnen voor screening op tuberculose.
• Risico op ernstige infecties, waaronder salmonella, tuberculose en andere 

infecties met mycobacteriën.
• Risico op overgevoeligheidsreacties, waaronder allergie voor latex 

die aanwezig is in de beschermdop van de naald van de voorgevulde 
spuit.

• Risico op maligniteiten.

De belangrijkste boodschappen in het informatiepakket voor de patiënt 
zijn de volgende:

• Bijsluiter. 
• Risico op het opnieuw actief worden van latente tuberculose en 

informatie over de screening op tuberculose volgens de lokale 
richtlijnen. 

• Risico op ernstige infecties, waaronder salmonella, tuberculose en 
andere infecties met mycobacteriën. 

• Risico op overgevoeligheidsreacties, waaronder allergie voor latex 
die aanwezig is in de beschermdop van de naald van de voorgevulde 
spuit. 

• Mogelijk risico op maligniteiten.
• Juiste technieken voor het zelf toedienen van Stelara®, inclusief het 

gebruik van de voorgevulde spuiten.
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Indicaties van Stelara®

Plaque psoriasis
Stelara® is aangewezen voor de behandeling van matige tot ernstige plaque 
psoriasis bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een contra-indicatie 
of een intolerantie voor andere systemische therapieën waaronder ciclosporine, 
methotrexaat (MTX) of PUVA (psoraleen en ultraviolet A).1

Plaque psoriasis bij pediatrische patiënten
Stelara® is aangewezen voor de behandeling van matige tot ernstige plaque 
psoriasis bij adolescente patiënten van 12 jaar en ouder, bij wie andere 
systemische therapieën of fototherapieën geen adequate controle geven, 
of die daarvoor een intolerantie hebben.1

Arthritis psoriatica
Stelara® is, alleen of in combinatie met MTX, aangewezen voor de behandeling 
van actieve arthritis psoriatica bij volwassen patiënten bij wie de respons 
op eerdere niet-biologische disease-modifying anti-rheumatic (DMARD) 
therapie inadequaat is gebleken.1

Ziekte van Crohn 
Stelara® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met 
matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn die onvoldoende of niet meer 
reageren op ofwel conventionele therapie ofwel een TNFα-remmer of deze 
behandelingen niet verdragen of er medische contra-indicaties voor hebben.1
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Speciale populaties

Pediatrische patiënten
De veiligheid en werkzaamheid van Stelara® bij kinderen met psoriasis 
jonger dan 12 jaar of bij kinderen met arthritis psoriatica of de ziekte van 
Crohn jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgesteld.1

Ouderen (65 jaar en ouder) 
Er zijn over het algemeen geen verschillen waargenomen in werkzaamheid 
of veiligheid bij patiënten van 65 jaar en ouder die Stelara® ontvingen ten 
opzichte van jongere patiënten. Het aantal patiënten van 65 jaar en ouder 
is echter niet voldoende groot om te bepalen of zij anders reageren dan 
jongere patiënten. Er is geen aanpassing van de dosis nodig bij oudere 
patiënten. Omdat er bij de oudere populatie in het algemeen een hogere 
incidentie van infecties is, dient men voorzichtig te zijn bij het behandelen 
van ouderen.1 

Lever- en nierinsufficiëntie
Stelara® is niet bij deze patiëntenpopulaties onderzocht. Er kunnen geen 
aanbevelingen worden gedaan omtrent de dosering.1

Geschiktheid van de patiënt
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Infecties
Stelara® kan mogelijk het infectierisico vergroten en latente infecties 
reactiveren. In klinische studies zijn bij patiënten die Stelara® kregen 
ernstige bacteriële, schimmel- en virusinfecties waargenomen waaronder 
salmonella, tuberculose en andere infecties met mycobacteriën en Herpes 
zoster.1

Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen indien het gebruik van 
Stelara® wordt overwogen bij patiënten met een chronische infectie of een 
voorgeschiedenis van recidiverende infectie.1

In placebogecontroleerde studies bij patiënten met plaque psoriasis, arthritis 
psoriatica en de ziekte van Crohn waren de percentages infecties of ernstige 
infecties bij patiënten behandeld met Stelara® en degenen behandeld met 
placebo vergelijkbaar.

•  Infectiecijfers waren 1,38 / patiëntjaar in follow-up (PYFU) bij 
patiënten die met Stelara® werden behandeld en 1,35 / PYFU bij 
patiënten die met placebo werden behandeld.

•  Ernstige infectiecijfers waren 0,03 / PYFU zowel bij patiënten 
behandeld met Stelara® als bij patiënten behandeld met placebo.

Voor Stelara® patiënten in de gecontroleerde en niet-gecontroleerde periodes 
van de klinische studies bij plaque psoriasis en arthritis psoriatica:

•  was het aantal infecties 0,91 / PYFU;

•  was het aantal ernstige infecties 0,02 / PYFU;

•  waren de gemelde ernstige infecties: cellulitis, diverticulitis, 
pneumonie, anaal abces, gastro-enteritis en virale infecties.

Bijzondere waarschuwingen 
en voorzorgen bij gebruik

  

Patiënten dienen geïnstrueerd te worden om medische hulp te vragen 
als er verschijnselen of symptomen optreden die wijzen op een 
infectie. Als een patiënt een ernstige infectie ontwikkelt, dient de 

patiënt nauwgezet te worden opgevolgd en Stelara® dient niet toegediend te 
worden totdat de infectie is verdwenen.
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Maligniteiten
Immunosuppressiva zoals Stelara® kunnen mogelijk de kans op maligniteiten 
vergroten. Sommige patiënten die Stelara in klinische studies kregen, 
ontwikkelden cutane en niet-cutane maligniteiten. Er zijn geen studies 
uitgevoerd bij patiënten met een maligniteit in de voorgeschiedenis of 
waarin de behandeling werd voortgezet bij patiënten die een maligniteit 
ontwikkelden terwijl ze Stelara® kregen. Derhalve dient men voorzichtig te 
zijn wanneer men het gebruik van Stelara® bij deze patiënten overweegt.1 

Alle patiënten, in het bijzonder patiënten die ouder zijn dan 60 jaar, 
patiënten met een medische voorgeschiedenis van verlengde 
immunosuppressieve therapie, of patiënten met een voorgeschiedenis van 
PUVA behandeling, moeten worden gemonitord op het optreden van niet-
melanome huidkanker.1

In de placebogecontroleerde periode van de klinische studies bij plaque 
psoriasis, arthritis psoriatica en de ziekte van Crohn:1

•  was de incidentie van maligniteiten (zonder niet-melanome 
huidkanker) 0,12 / 100 PYFU voor patiënten die met Stelara® 
werden behandeld vergeleken met 0,26 / 100 PYFU voor patiënten 
die met placebo werden behandeld;

•  was de incidentie van niet-melanome huidkanker 0,48 / 100 PYFU 
voor patiënten die met Stelara® werden behandeld vergeleken met 
0,52 / 100 PYFU voor patiënten die met placebo werden behandeld.

Voor met Stelara® behandelde patiënten in de gecontroleerde en niet 
gecontroleerde perioden van klinische studies bij psoriasis, arthritis 
psoriatica en de ziekte van Crohn:1

•  was de incidentie van maligniteiten (uitgezonderd niet-melanome 
huidkanker), 0,53 / 100 PYFU, vergelijkbaar met de incidentie 
verwacht in de algemene bevolking (gestandaardiseerde 
incidentieratio = 0,87 [95% betrouwbaarheidsinterval: 0,66; 1,14], 
aangepast voor leeftijd, geslacht en ras);

•  waren de meest frequent waargenomen maligniteiten (uitgezonderd 
niet-melanome huidkanker), prostaat-, colorectaal- en borstkankers, 
en melanoma in situ;

•  was de incidentie van niet-melanome huidkanker voor patiënten 
behandeld met Stelara® 0,49 / 100 PYFU;

•  is de ratio van patiënten met basaalcelcarcinomen versus 
plaveiselcelcarcinomen van de huid (4:1) vergelijkbaar met de ratio 
die verwacht kan worden bij de algemene bevolking.
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Overgevoeligheidsreacties
Ernstige overgevoeligheidsreacties zijn gemeld bij post-marketinggebruik, 
in enkele gevallen een aantal dagen na de behandeling bij 1 tot 10 op de 
10.000 patiënten. Anafylaxie en angio-oedeem zijn voorgekomen. De 
mogelijke symptomen van deze ernstige allergische reacties zijn onder 
andere moeite met ademen of slikken, lage bloeddruk die duizeligheid of 
een licht gevoel in het hoofd kan veroorzaken, gezwollen gelaat, lippen, 
mond of keel. Als er een anafylactische reactie of een andere ernstige 
overgevoeligheidsreactie optreedt, dient de toediening van Stelara® 
onmiddellijk te worden beëindigd en dient een passende therapie te worden 
ingesteld.1

Tijdens de gecontroleerde periodes van klinische studies met Stelara® bij 
psoriasis en arthritis psoriatica zijn rash en urticaria elk waargenomen bij 
< 1% van de patiënten. 

De beschermdop over de naald van de voorgevulde spuit is vervaardigd van 
latexrubber, wat allergische reacties kan veroorzaken bij personen die 
gevoelig zijn voor latex.

Vaccinatie 
Er zijn geen specifieke studies uitgevoerd bij patiënten die recentelijk 
levende virale of levende bacteriële vaccins hadden ontvangen. 

Het wordt aanbevolen levende virale (zoals het vaccin tegen gele koorts) 
of levende bacteriële vaccins (zoals Bacillus Calmette Guérin (BCG)) niet 
tegelijk toe te dienen met Stelara®. 

Voor een vaccinatie met levende virussen of levende bacteriën dient de 
behandeling met Stelara® na de laatste dosis ten minste 15 weken te 
worden onderbroken en kan deze op zijn vroegst 2 weken na de vaccinatie 
worden hervat. Artsen dienen de samenvatting van de productkenmerken 
voor het specifieke vaccin te raadplegen voor aanvullende informatie en 
advies over het bijkomend gebruik van immunosuppressiva na de vaccinatie.1

Patiënten die Stelara® krijgen toegediend, mogen wel tegelijkertijd 
geïnactiveerde of niet-levende vaccinaties krijgen.1 Langdurige behandeling 
met Stelara® onderdrukt de humorale immuunrespons niet tegen 
pneumokokkenpolysaccharide- of tetanusvaccins.1
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Ernstige huidaandoeningen
Bij 1 tot 10 op 10.000 patiënten met psoriasis is exfoliatieve dermatitis 
gemeld na behandeling met Stelara®. Patiënten met plaque psoriasis kunnen 
– als onderdeel van het natuurlijke verloop van hun ziekte – erytrodermische 
psoriasis ontwikkelen, met symptomen die mogelijk klinisch niet te 
onderscheiden zijn van exfoliatieve dermatitis. Als onderdeel van de 
monitoring van de psoriasis van de patiënt dient de arts alert te zijn op 
symptomen van erytrodermische psoriasis of exfoliatieve dermatitis. Als 
deze symptomen optreden, dient een passende behandeling te worden 
ingesteld. Stelara® dient te worden gestopt als vermoed wordt dat het gaat 
om een reactie op het geneesmiddel. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van Stelara® bij zwangere 
vrouwen. Voorzichtigheidshalve kan men het beste afzien van het gebruik 
van Stelara® tijdens de zwangerschap. Vrouwen die zwanger kunnen worden, 
moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en 
gedurende ten minste 15 weken na de behandeling.1 Het is niet bekend 
of Stelara® bij de mens wordt uitgescheiden in de moedermelk of na inname 
systemisch wordt geabsorbeerd. Vanwege de mogelijke ongewenste reacties 
van Stelara® bij kinderen die borstvoeding krijgen, moet worden besloten 
om ofwel de borstvoeding stop te zetten tijdens en tot 15 weken na de 
behandeling, ofwel de behandeling met Stelara® stop te zetten, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de voordelen van borstvoeding voor 
het kind en de voordelen van de Stelara® behandeling voor de vrouw.1
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Richtlijnen voor het gebruik van biologische geneesmiddelen bij de 
behandeling van psoriasis geven aan dat patiënten eerst een volledig 
klinische anamnese en lichamelijk onderzoek dienen te ondergaan. Bij 
vermoeden van maligniteit of infectie met salmonella of niet-tuberculeuze 
mycobacteriën mag de behandeling met Stelara® niet opgestart worden. 
Alvorens een behandeling met Stelara® te beginnen dient te worden nagegaan 
of de patiënt tuberculose heeft1 (zie hieronder), besmet is met salmonella 
of niet-tuberculeuze mycobacteriën, of kanker heeft.

Tuberculose 

Stelara® kan mogelijk het infectierisico vergroten en latente tuberculose 
reactiveren.1 Alvorens een behandeling met Stelara® te beginnen, dient te 
worden nagegaan of de patiënt tuberculose heeft.1 

Patiënten die Stelara® krijgen dienen tijdens en na de behandeling nauwgezet 
te worden gecontroleerd op verschijnselen en symptomen van actieve 
tuberculose. Stelara® mag niet worden gegeven aan patiënten met actieve 
tuberculose. Behandeling van latente tuberculose dient te worden begonnen 
voordat Stelara® wordt toegediend.1 

In klinische studies ontwikkelden patiënten met latente tuberculose, die 
tegelijkertijd werden behandeld met isoniazide, geen tuberculose.1 

Tuberculostaticabehandeling dient ook te worden overwogen alvorens 
behandeling met Stelara® te beginnen bij patiënten met een voorgeschiedenis 
van latente of actieve tuberculose bij wie een adequate behandelkuur niet 
kan worden bevestigd.1 

Een geneesheer-specialist in de pneumologie is het best geplaatst om de 
onderzoeken zoals een Mantoux-test en een thorax radiografie te beoordelen, 
de nodige behandeling aan te passen en te adviseren dat er geen contra-
indicaties zijn bij het gebruik van Stelara® bij tuberculose.

Vóór de behandeling  
met Stelara® wordt gestart
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De huidtest kan vals-negatief zijn door een onderdrukte weerstand,  
bijvoorbeeld:

•  tijdens een virale infectie op het ogenblik van de test (griep, 
varicella, rubella, mononucleose,...)

•  binnen 4 à 6 weken na een vaccinatie met levende kiemen (mazelen, 
rubella, bof, varicella, gele koorts,...) 

Aanbevelingen voor TB screening
Aanbevelingen voor een TB screening zijn geformuleerd in het algoritime 
dat aangewezen wordt door het JAAD (J Am Acad Dermatol).
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Screeningprotocol voor tuberculose-infectie voorafgaand aan de start van 
de Stelara® behandeling. Overgenomen van: Doherty SD, et al. J Am Acad 
Dermatol. 2008; 59(2): 209-17.2

* LTBI: Latent Tuberculosis Infection

Neem een anamnese af om te screenen
op risicofactoren voor tuberculose/voer 

een huidtest voor tuberculose uit

Is de huidinduratie 5 mm of groter  
na 48-72 uur?

NEE

NEE

JA

JA

Start de behandeling met
Stelara®

Start de behandeling met Stelara®  
na voltooiing van de behandeling tegen 

een latente tuberculosebehandeling 
of na 1-2 maanden na de  

tuberculosebehandeling als de klinische 
omstandigheden dit vereisen

Start de behandeling met Stelara®  
na voltooiing van de behandeling tegen 

tuberculose; Stelara® behandeling  
kan worden gestart na 2 maanden als de  

klinische omstandigheden dit absoluut vereisen, 
zolang als de patiënt de behandeling volgt en de 

vatbaarheid voor tuberculose bekend is

Start de behandeling voor latente 
tuberculose-infectie als het röntgen-
onderzoek van de thorax een stabiel 

beeld laat zien

NEE

NEE

JA

JA

Voer een röntgenonderzoek van 
de thorax uit

Voer een diagnostisch  
sputumonderzoek uit

Raadpleeg de specialist voor de standaard-
behandeling van actieve tuberculose

Zijn de sputumculturen  
positief?

Zijn de bevindingen suggestief 
voor actieve tuberculose?

NEE JA

Is er verdenking van  
immunosuppressiviteit?

Geven de klinische of epidemiologische 
bevindingen aanwijzingen voor LTBI*?
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Uit follow-upgegevens op lange termijn van klinische studies bij patiënten 
die lijden aan plaque psoriasis blijkt dat Stelara® na 5 jaar over het 
algemeen goed wordt verdragen zonder bewijs van cumulatieve toxiciteit 
bij toenemende blootstellingsduur.

Bijwerkingen bij volwassen patiënten
De volgende bijwerkingen werden gemeld tijdens klinische studies bij 
volwassenen met psoriasis, arthritis psoriatica en de ziekte van Crohn,  

en/of tijdens post-marketinggebruik:1

• Bij 1 tot 10 op de 100 patiënten – bovenste luchtweginfectie, 
nasofaryngitis, nausea, duizeligheid, hoofdpijn, orofaryngeale 
pijn, diarree, pruritus, rugpijn, spierpijn, artralgie, vermoeidheid, 
erytheem of pijn op de injectieplaats, braken. 

• Bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten – reacties op de injectieplaats 
(waaronder zwelling, pruritus, induratie, hemorragie, hematoom), herpes 
zoster, neusverstopping, cellulitis, virale bovensteluchtweginfectie, 
depressie, facialisverlamming, pustulaire psoriasis, huidexfoliatie 
gebitsinfecties, vulvovaginale schimmelinfectie, acne, asthenie, en 
overgevoeligheidsreacties (waaronder rash, urticaria).

Bijwerkingen bij pediatrische patiënten van 12 jaar 
en ouder met plaque psoriasis
De veiligheid van Stelara® is onderzocht in een fase 3-studie tot 60 weken 
bij 110 patiënten van 12 tot 17 jaar. In deze studie waren de gerapporteerde 
bijwerkingen vergelijkbaar met de bijwerkingen die in eerdere studies 
werden gezien bij volwassenen met plaque psoriasis.1

Veiligheid en tolerantie

Auto-injectie
Als patiënten, na een training daarvoor, zichzelf gaan inspuiten, 
moeten ze informatie krijgen dat er overgevoeligheidsreacties kunnen 

optreden. Ook verzorgers van patiënten die de patiënt injecteren moeten deze 
informatie krijgen. Als zo’n reactie optreedt moeten ze onmiddellijk een arts 
raadplegen.1
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Voor meer informatie over Stelara® en om bijwerkingen te melden
Neem contact op met het Customer Service Center van Janssen-Cilag:
Janssen-Cilag NV, Antwerpseweg 15-17,  
B-2340 Beerse, België 
Tel: 0800 93 377
e-mail: janssen@jacbe.jnj.com

Bijbestelling van het Stelara® informatiepakket 
voor de patiënt
Elke patiënt moet een Stelara® Informatiepakket voor de patiënt 
(noodzakelijke info) ontvangen, samen met een toelichting.

Dus BESTEL TIJDIG EXTRA STELARA® INFORMATIEPAKKETTEN VOOR 
DE PATIENT: 

    … x 3 exemplaren

Per telefoon: 0800 93 377 
Per e-mail: janssen@jacbe.jnj.com

PHBE/STE/0217/0009

vu/er Dr Erik Present  
Antwerpseweg 15-17  
B-2340 Beerse

MELDEN VAN BIJWERKINGEN
De gezondheidsbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen geassocieerd met 
het gebruik van Stelara® 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
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