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De Europese gezondheidsautoriteiten  hebben bepaaIde voorwaarden  verbonden  aan het in de 

handel brengen van het geneesmiddel  XIAPEX®. Het verplichte plan voor risicobeperking in Belgie,  

waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend  gebruik 

van XIAPEX®  te waarborgen  (RMA aangepaste versie 05/2016).  

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

XIAPEX
®

 voor te schrijven (of te gebruiken). De volledige en geactualiseerde tekst van  deze SKP is 

beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek "Bijsluiter en SKP van een geneesmiddel" 

http://www.fagg.be/
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Doel van het materiaal 

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen zal erop toezien dat alle artsen die naar verwachting 

Xiapex zullen voorschrijven/gebruiken, goed voorgelicht worden over de juiste toediening van het geneesmiddel en 

dat zij ervaring hebben in de diagnose en behandeling van de contractuur van Dupuytren en van de ziekte van 

Peyronie.  

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen zal, in overeenstemming met de bevoegde instanties in 

de lidstaten, vóór de introductie een voorlichtingsprogramma voor artsen implementeren om ervoor te zorgen  

- dat het injecteren op de juiste wijze wordt uitgevoerd om het optreden van injectiegerelateerde bijwerkingen te 

minimaliseren en  

- om hen te informeren over, met de behandeling samenhangende, verwachte en potentiële risico’s.  

Het voorlichtingsprogramma voor artsen zal uit de volgende belangrijke onderdelen bestaan:  

• Injectietechniek en doseringsinterval.  

• De juiste volumina voor zowel de reconstitutie- als de injectieverschillen tussen de metacarpofalangeale (MP) en 

proximale interfalangeale (PIP) gewrichten voor contractuur van Dupuytren en voor plaque van de ziekte van 

Peyronie.  

• Herkenning en behandeling van ernstige immunologische reacties, met inbegrip van anafylaxie.  

• Informatie over de kans op bloedingen bij patiënten met stollingsstoornissen, waaronder patiënten die gelijktijdig 

anticoagulantia gebruiken.  

• Informatie over het potentiële risico van kruisreactiviteit met matrixmetalloproteïnase- (MMP), waaronder de 

ontwikkeling van het musculoskeletaal syndroom en de exacerbatie/initiatie van auto-immuunstoornissen.  

• Herinnering aan de noodzaak om bijwerkingen, inclusief medicatiefouten, te melden.  

• De noodzaak de patiënt op de hoogte te stellen van de met de behandeling samenhangende verschijnselen en 

symptomen en wanneer hulp van een zorgverlener moet worden ingeroepen.  

Belangrijke productinformatie 

Therapeutische indicaties (vanaf 18 jaar) 

XIAPEX is geïndiceerd voor de behandeling van contractuur van Dupuytren bij volwassenen met een palpabele 

streng. 

Xiapex is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen mannen met de ziekte van Peyronie met een palpabele 

plaque en kromstand van ten minste 30 graden bij het begin van de therapie, maar deze indicatie maakt deel uit van 

een ander RMA programma 

Dosering en wijze van toediening 

Xiapex moet worden toegediend door een arts  

1. die voldoende getraind is in de correcte toediening van het product  

2. en die ervaring heeft met het diagnosticeren en behandelen van de ziekte van Dupuytren. 

 

Dosering  

De aanbevolen dosering is 0,58 mg Xiapex per injectie in een palpabele streng bij de ziekte van Dupuytren. Het 

volume van gereconstitueerd Xiapex dat moet worden toegediend in de streng van Dupuytren verschilt, afhankelijk 

van het type gewricht dat wordt behandeld (zie Tabel 1).  

Ongeveer 24 -72 uur na de injectie kan, voor zover nodig, geprobeerd worden de vinger(s) te strekken 

(vingerstrekprocedure) om disruptie van de streng te vergemakkelijken.  
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Als er geen bevredigende respons wordt bereikt, kunnen de injectie en de vingerstrekprocedures na 

ongeveer 4 weken worden herhaald. Met tussenpozen van ongeveer 4 weken kan tot 3 keer per streng een injectie 

worden toegediend en een vingerstrekprocedure worden verricht.  

Ervaring met Xiapex in klinisch onderzoek is momenteel beperkt tot maximaal 3 injecties per streng en tot maximaal 

8 injecties in totaal.  

Als de ziekte heeft geleid tot meervoudige contracturen, moet de behandeling van elke streng in een sequentiële 

volgorde behandeld worden zoals bepaald door de arts. Ervaring met Xiapex in klinisch onderzoek is momenteel 

beperkt tot maximaal 3 injecties per streng en tot maximaal 8 injecties in totaal.   

In maximaal twee strengen of twee aangetaste gewrichten in dezelfde hand kunnen tijdens een behandelbezoek 

injecties worden toegediend overeenkomstig de injectieprocedure. Tijdens een behandelbezoek kan een injectie 

worden toegediend in twee palpabele strengen die twee gewrichten hebben aangetast, of kan in één palpabele streng 

die twee gewrichten heeft aangetast in dezelfde vinger een injectie op twee plaatsen worden toegediend. Elke injectie 

bevat een dosis van 0,58 mg. Als de ziekte heeft geleid tot meervoudige contracturen, kunnen bijkomende strengen 

worden behandeld tijdens andere behandelbezoeken met een tussenperiode van ongeveer 4 weken. 

 Vingerstrekprocedure (24 -72h na de XIAPEX-injectie) 

Patiënten dienen geïnstrueerd te worden om ongeveer 24 72 uur na de injectie bij hun arts langs te gaan voor een 

onderzoek van de behandelde hand en een vingerstrekprocedure, om de streng te breken.   

 voor een onderzoek van de behandelde hand  

 en een vingerstrekprocedure, die de disruptie van de streng vergemakkelijkt.  

Wijze van toediening  

Intralaesionaal gebruik.  

Uitsluitend bestemd voor éénmalig gebruik.  

Volume voor reconstitutie  

Xiapex moet vóór gebruik uitsluitend met het meegeleverde oplosmiddel en tot het juiste volume worden 

gereconstitueerd:  

 Gebruik 0,39 ml oplosmiddel voor metacarpofalangeale gewrichten (MP-gewrichten).  

 Gebruik 0,31 ml oplosmiddel voor proximale interfalangeale gewrichten (PIP-gewrichten), (zie Tabel 

1).  

Volume voor injectie  

 Voor strengen die MP-gewrichten hebben aangetast wordt elke dosering toegediend in een 

injectievolume van 0,25 ml.  

 Voor strengen die PIP-gewrichten hebben aangetast wordt elke dosering toegediend in een 

injectievolume van 0,20 ml. 
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Tabel 1 Benodigde volumes voor reconstitutie en toediening 

 

Te behandelen gewricht  Vereiste oplosmiddel voor 

reconstitutie  

Injectievolume  

om dosering van 0,58 mg Xiapex toe te dienen†  

MP-gewrichten  0,39 ml  0,25 ml  

PIP-gewrichten  0,31 ml  0,20 ml  

†Merk op dat het injectievolume voor toediening van een dosering van 0,58 mg minder is dan het totale volume van 

het oplosmiddel dat wordt gebruikt voor reconstitutie.  

 

 
 

Patiënten dienen de volgende instructies te krijgen: 

• Om extravasatie van XIAPEX uit de streng te voorkomen, mogen de vingers van de behandelde 

hand pas worden gebogen of gestrekt nadat de vingerstrekprocedure is verricht (volgende dag). 

• De patiënt mag op geen enkel moment proberen zelf de behandelde streng te breken 

• De behandelde hand moet tot de dag na de vingerstrekprocedure zoveel mogelijk omhoog 

worden gehouden 

Zie voor gedetailleerde instructies voor de arts voor het bereiden van het geneesmiddel voor injectie 

(reconstitutieprocedure) rubriek 6.6 

Instructies voor gebruik en handelen  

Bereiding - Reconstitutieprocedure  

De injectieflacon met één dosering Xiapex en de injectieflacon met één dosering oplosmiddel voor oplossing voor 

injectie voor reconstitutie moeten in de koelkast bewaard worden. Neem vóór gebruik de injectieflacon met het 

gevriesdroogde Xiapex-poeder en de injectieflacon met het verdunningsmiddel voor reconstitutie uit de koelkast en 

laat de twee injectieflacons gedurende ten minste 15 minuten, maar niet langer dan 60 minuten, op kamertemperatuur 

staan.  

De procedure voor reconstitutie moet op volgende wijze aseptisch gebeuren: 

1. Controleer welk gewricht moet worden behandeld (metacarpofalangeale [MP] of proximale interfalangeale 

[PIP]), want het volume van het oplosmiddel dat nodig is voor reconstitutie wordt bepaald door het type 

gewricht (bij een PIP-gewricht is een kleiner volume voor injectie nodig).  

2. Veeg, na het verwijderen van de ‘flip-off’-dop van beide injectieflacons, met een watje met steriele alcohol (er 

mogen geen andere ontsmettingsmiddelen worden gebruikt) en met gebruikmaking van een aseptische 

techniek de rubberen stop en het gebied daaromheen van de injectieflacon die Xiapex bevat en de 

injectieflacon die het verdunningsmiddel voor reconstitutie bevat schoon.  

3. Gebruik uitsluitend het meegeleverde verdunningsmiddel voor reconstitutie; het verdunningsmiddel bevat 

calcium dat nodig is voor de werking van Xiapex. Gebruik een injectiespuit van 1 ml met een schaalverdeling 

van 0,01 ml en zuig het juiste volume van het meegeleverde verdunningsmiddel op:  

 0,39 ml oplosmiddel voor een streng die een MP-gewricht heeft aangetast  

 0,31 ml oplosmiddel voor een streng die een PIP-gewricht heeft aangetast  

4. Injecteer het verdunningsmiddel langzaam langs de zijkanten van de injectieflacon met het gevriesdroogde 

poeder van Xiapex. Keer de injectieflacon niet om en schud de oplossing ook niet. Zwenk de oplossing 

langzaam, zodat alle gevriesdroogde poeder wordt opgenomen in de oplossing.  

5. De gereconstitueerde Xiapex-oplossing moet helder zijn. Controleer de oplossing vóór toediening visueel op 

vreemde deeltjes en verkleuring. Als de oplossing deeltjes bevat, troebel is of verkleurd is, mag de 

gereconstitueerde oplossing niet worden geïnjecteerd.  
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6. De gereconstitueerde Xiapex-oplossing kan vóór toediening maximaal één uur bij kamertemperatuur (20°C tot 

25°C) en maximaal 4 uur in de koelkast (2°C tot 8°C) worden bewaard. In de koelkast bewaarde 

gereconstitueerde Xiapex-oplossing moet gedurende ongeveer 15 minuten vóór gebruik weer op 

kamertemperatuur komen. 

Elke Xiapex-injectieflacon en steriel oplosmiddel voor reconstitutie dient alleen te worden gebruikt voor een 

enkele injectie. Indien strengen van twee aangetaste gewrichten van dezelfde hand moeten worden behandeld 

tijdens een behandelbezoek, dienen voor elke reconstitutie en injectie afzonderlijke injectieflacons en spuiten 

te worden gebruikt. 

Injectieprocedure  

Toediening van een lokaal anestheticum voorafgaande aan de injectie van Xiapex wordt afgeraden, want dit kan de 

juiste plaatsing van de injectie belemmeren.  

1. Herbevestig de te behandelen streng. De gekozen plaats voor injectie moet het gebied zijn waar de streng 

maximaal gescheiden is van de onderliggende flexorpezen en waar de huid niet stevig aan de streng vastzit.  

2.  Breng een ontsmettingsmiddel aan op de plaats van injectie en laat de huid opdrogen.  

3. Zuig met een nieuwe, steriele, hubless injectiespuit met 0,01 ml schaalverdeling en een permanent 

aangebrachte naald met een diameter van 26 of 27 gauge en een lengte van 12 of 13 mm (wordt niet 

meegeleverd) de juiste hoeveelheid gereconstitueerde oplossing op voor een 0,58 mg dosering van Xiapex die 

nodig is voor de injectie.  

 0,25 ml gereconstitueerd Xiapex voor een streng die een MP-gewricht heeft aangetast, of  

 0,20 ml gereconstitueerd Xiapex voor een streng die een PIP-gewricht heeft aangetast.  

4. Wees voorzichtig met strengen die dicht bij het PIP-flexorplooigebied liggen. Bij het injecteren in een streng 

die een PIP-gewricht van de vijfde vinger (pink) heeft aangetast, moet dit zo dicht mogelijk bij de plooi tussen 

vinger en handpalm gebeuren en moet de naald niet dieper dan 2 tot 3 mm worden ingebracht. Injecteer voor 

PIP-gewrichten niet verder dan 4 mm distaal van de plooi tussen vinger en handpalm.  

5. Fixeer met uw niet-dominante hand de te behandelen hand van de patiënt en houd tegelijkertijd de streng 

onder spanning. Plaats met uw dominante hand de naald in de streng, waarbij u ervoor moet zorgen dat de 

naald in de streng blijft. Vermijd dat de naaldpunt helemaal door de streng heen wordt gestoken om het risico 

dat Xiapex in andere weefsels dan de streng wordt geïnjecteerd tot een minimum te beperken. Als u na het 

plaatsen van de naald vreest dat de naald zich mogelijk in de flexorpees bevindt, pas dan enige passieve 

beweging van het distale interfalangeale gewricht (DIP-gewricht) toe. Indien wordt vermoed dat de naald in 

een pees is ingebracht of als de patiënt paresthesie ervaart, moet u de naald terugtrekken en opnieuw in de 

streng plaatsen. Als de naald zich op de juiste plaats bevindt, zal er enige weerstand worden gevoeld tijdens de 

injectieprocedure. Zie Afbeelding 1 hieronder voor een illustratie van de injectietechniek.  

6. Nadat u hebt gecontroleerd of de naald zich correct in de streng bevindt, injecteert u ongeveer een derde van 

de dosering.  

7. Trek de naaldpunt vervolgens uit de streng en breng deze ongeveer 2 à 3 mm distaal van de oorspronkelijke 

injectieplaats weer in de streng in en injecteer nogmaals een derde van de dosering. Houd hierbij de naaldpunt 

te allen tijde onder de huid.  

8. Trek de naaldpunt vervolgens opnieuw uit de streng en breng deze nu ongeveer 2 à 3 mm proximaal van de 

oorspronkelijke injectieplaats weer in de streng in en injecteer de overblijvende portie van de dosering in de 

streng. Houd hierbij de naaldpunt te alle tijde onder de huid. (zie Afbeelding 2)  

Afbeeldingen 1 en 2 hieronder zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden en zijn mogelijk niet 

representatief voor de precieze locatie van anatomische structuren bij een individuele patiënt. 
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9.  Wikkel een zacht, dik gaasverband om de behandelde hand van de patiënt.  

10. Gooi het ongebruikte deel van de gereconstitueerde oplossing en oplosmiddel na injectie weg. Bewaar, meng 

of gebruik geen injectieflacons die ongebruikte gereconstitueerde oplossing of oplosmiddel bevatten.  

11. Patiënten dienen de volgende instructies te krijgen:  

 Om extravasatie van Xiapex uit de streng te voorkomen, mogen de vingers van de hand waarin de 

injectie is toegediend pas worden gebogen of gestrekt als de vingerstrekprocedure is voltooid.  

 Probeer op geen enkel moment zelf de streng te breken.  

Houd de hand waarin de injectie is toegediend tot de dag na de vingerstrekprocedure zoveel mogelijk omhoog.  

  Neem onmiddellijk contact op met de arts als er aanwijzingen zijn voor een infectie (bijvoorbeeld 

koorts, koude rillingen, toenemende roodheid of vochtophoping) of als de vinger moeilijk gebogen 

kan worden nadat de zwelling is verminderd (symptoom van peesruptuur).  

 24-72 uur na de behandeling moet de patiënt bij zijn/haar arts langsgaan voor een onderzoek van de 

behandelde hand en mogelijk een vingerstrekprocedure om disruptie van de streng te faciliteren.  

Vingerstrekprocedure  

1. Stel tijdens het controlebezoek 24-72 uur na de injectie vast of de contractuur is verdwenen. Als deze niet is 

verdwenen, zal een passieve vingerstrekprocedure uitgevoerd worden om te proberen de structuur van de 

streng te verstoren.  

2. Indien nodig kan de vingerstrekprocedure onder plaatselijke verdoving worden verricht.  

3. Zorg dat de pols van de patiënt in de gebogen stand staat en pas belasting toe op de behandelde streng door de 

vinger ongeveer 10 à 20 seconden met matige kracht te strekken. Zorg dat het MP-gewricht in de gebogen 

stand staat wanneer de vingerstrekprocedure wordt uitgevoerd bij een streng die het PIP-gewricht heeft 

aangetast. 



7 
 
 

 

4. Als de eerste vingerstrekprocedure geen disruptie van de streng tot gevolg heeft, kan een tweede of derde 

poging worden gedaan met tussenpozen van 5 à 10 minuten. Het wordt afgeraden om meer dan drie 

strekpogingen te doen, per aangetast gewricht.  

5. Als de streng na 3 strekpogingen nog niet is onderbroken, kan een controlebezoek worden gepland dat 

ongeveer 4 weken na de injectie plaatsvindt. Als de streng ook tijdens dat bezoek niet verdwenen blijkt te zijn, 

kan een aanvullende injectie en vingerstrekprocedure worden verricht. Indien strengen van twee aangetaste 

gewrichten in één vinger worden behandeld, voer dan de vingerstrekprocedure uit op de streng die het MP‑

gewricht aantast voordat de procedure wordt uitgevoerd op de streng die het PIP‑gewricht aantast 

6. Nadat de vingerstrekprocedure(s) is/zijn verricht en bij de patiënt een spalk is aangelegd (met het behandelde 

gewricht in maximaal gestrekte stand), dient de patiënt de volgende instructies te worden gegeven:  

 Ontzie de behandelde hand en belast deze pas weer normaal als u daar toestemming voor krijgt.  

 Draag de spalk ’s nachts tot 4 maanden.  

 Voer gedurende enkele maanden enkele keren per dag een reeks vingerbuig- en 

vingerstrekoefeningen uit.  

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

Allergische reacties  

Na injectie van Xiapex kan een hevige allergische reactie optreden en patiënten moeten gedurende 30 minuten 

worden geobserveerd voordat ze de kliniek verlaten om te controleren op eventuele klachten of symptomen van een 

ernstige allergische reactie, bijvoorbeeld uitgebreide roodheid of uitslag, zwelling, benauwd gevoel in de keel of 

ademhalingsproblemen. Patiënten moeten de instructie krijgen om onmiddellijk een arts te raadplegen als zij een van 

deze klachten of symptomen hebben. Medicatie voor spoedeisende gevallen voor behandeling van mogelijke 

allergische reacties moet beschikbaar zijn.  

Een anafylactische reactie is gemeld in een klinische postmarketingstudie bij een patiënt die eerder was blootgesteld 

aan Xiapex voor de behandeling van een contractuur van Dupuytren, waaruit blijkt dat ernstige reacties, waaronder 

anafylaxie, kunnen optreden na injecties met Xiapex. Sommige patiënten met een contractuur van Dupuytren 

ontwikkelden IgE-antilichamen tegen het geneesmiddel in grotere percentages en hogere titers bij opeenvolgende 

injecties van Xiapex  

Patiënten met een contractuur van Dupuytren die is verkleefd met de huid kunnen een verhoogd risico op 

huidbeschadiging hebben als gevolg van het farmacologisch effect van Xiapex en de vingerstrekprocedure op de 

huid boven de te behandelen streng.  

 
Herkenning en behandeling van ernstige immunologische reacties, met inbegrip van anafylaxie 

Wegens het risico op ernstige immunologische reacties, waaronder een mogelijke anafylactische shock, 

moet de patiënt, na de XIAPEX®-injectie, 30 minuten geobserveerd worden. 

Na de observatieperiode kan de patiënt de kliniek verlaten mits hij/zij stabiel is en geen tekenen van 

systemische overgevoeligheid of andere systemische bijwerkingen heeft vertoond. 

Als hij tekenen of symptomen van een ernstige allergische reactie ervaart, bijvoorbeeld 

 roodheid of uitslag over een groot gebied, 

 zwelling 

 dichtgeknepen keel (moeilijkheden met slikken of borstbeklemming) 

 of ademhalingsproblemen. 
(andere voorbeelden: herhaald niezen, duizeligheid, syncope...) 
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Peesruptuur of ander ernstig letsel aan de behandelde extremiteit 

XIAPEX mag  uitsluitend worden geïnjecteerd in een bindweefselstreng die het gevolg is van de ziekte van 

Dupuytren. Omdat XIAPEX collageen oplost, moet voorzichtigheid worden betracht om te vermijden dat in pezen, 

zenuwen, bloedvaten of andere collageen bevattende structuren van de hand wordt geïnjecteerd. Injectie van 

XIAPEX in collageen bevattende structuren kan schade aan die structuren tot gevolg hebben en mogelijk permanent 

letsel, zoals een peesruptuur of schade aan ligamenten. Wanneer wordt geïnjecteerd in een streng die een PIP-

gewricht van de vijfde vinger heeft aangetast, mag de naald niet dieper worden ingebracht dan 2 tot 3 mm en niet 

verder dan 4 mm distaal van de plooi tussen handpalm en vinger. 

Patiënten dienen de instructie te krijgen dat ze onmiddellijk contact met de arts opnemen als ze de vinger 

niet goed kunnen buigen nadat de zwelling is verminderd (symptomen van peesruptuur). 

Patiënten met een contractuur van Dupuytren die is verkleefd met de huid kunnen een verhoogd risico op 

huidbeschadiging hebben als gevolg van het farmacologisch effect van XIAPEX en de vingerstrekprocedure op de 

huid boven de te behandelen streng. 

Postmarketing zijn gevallen van huidlaceratie gemeld waarbij een huidtransplantatie noodzakelijk was na 

vingerstrekprocedures. Klachten of symptomen die kunnen duiden op ernstig letsel van de behandelde vinger/hand 

na injectie of manipulatie moeten onmiddellijk worden geëvalueerd, omdat een chirurgische ingreep noodzakelijk 

kan zijn. In een gecontroleerd postmarketingonderzoek is een hoger percentage voor huidlaceratie voorgekomen na 

twee gelijktijdige injecties in dezelfde hand 

Gebruik bij patiënten met stollingsstoornissen 

XIAPEX moet voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met stollingsstoornissen of bij hen die 

antistollingsmiddelen gebruiken. Bij de drie dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 3-onderzoeken, maakte 

73% van de met XIAPEX behandelde patiënten melding van een ecchymose of een contusie en 38% van een 

bloeding op de injectieplaats. De werkzaamheid en veiligheid van XIAPEX is niet bekend bij patiënten die 

voorafgaand aan toediening van XIAPEX andere  antistollingsmiddelen krijgen dan maximaal 150 mg 

acetylsalicylzuur per dag. 

Het gebruik van XIAPEX® wordt afgeraden bij patiënten die binnen 7 dagen voorafgaand aan de 

toediening van een injectie met XIAPEX antistollingsmiddelen hebben gekregen (met uitzondering van maximaal 

150 mg Acetylsalicylzuur per dag). 

Immunogeniteit 

Zoals bij het gebruik van elk geneesmiddel met niet-menselijk eiwit kunnen patiënten als reactie op het 

therapeutische eiwit antilichamen aanmaken. Tijdens klinische onderzoeken zijn bloedmonsters van patiënten met 

een contractuur van Dupuytren op meerdere tijdstippen onderzocht op antilichamen gericht tegen de 

eiwitbestanddelen van het geneesmiddel (AUX-I en AUX-II). Dertig dagen na de eerste injectie had 92% van de 

patiënten antilichamen gevormd tegen AUX-I en 86% van de patiënten tegen AUX-II.  

Er werd geen aanwijsbare correlatie waargenomen tussen de vorming van antilichamen en de klinische respons of 

bijwerkingen. Aangezien de enzymen in XIAPEX enige sequentiehomologie hebben met humane matrix 

metalloproteïnasen (MMP’s), zouden antilichamen gericht tegen het geneesmiddel in theorie kunnen interfereren met 
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humane MMP’s. Er zijn geen veiligheidsproblemen gerelateerd aan de remming van endogene MMP’s 

waargenomen, in het bijzonder geen bijwerkingen die wijzen op het ontstaan of verergeren van auto-immuunziekten 

of het ontstaan van een musculoskeletaal syndroom (MSS). 

Hoewel er op basis van de huidige veiligheidsgegevens geen klinische aanwijzingen zijn dat een 

musculoskeletaal syndroom het gevolg kan zijn van toediening van XIAPEX®, kan de mogelijkheid hiervan niet 

worden uitgesloten. Als dit syndroom zou ontstaan dan zou dit geleidelijk gebeuren, waarbij een of meer van de 

volgende tekenen en symptomen kenmerkend zijn: 

 
Artralgie Oedeem in de hand 

Myalgie Palmaire fibrose 

Gewrichtsstijfheid Verdikking of vorming van nodules in de pezen 

Stijfheid van de schouders  

 

Zelfs na de vingerstrekprocedure de patiënt op het volgende wijzen: 

 Ontzie de behandelde hand en belast deze pas weer normaal als u daar toestemming voor krijgt. 

 Draag de spalk ’s nachts tot 4 maanden. 

 Voer gedurende enkele maanden enkele keren per dag een reeks vingerbuig- en 

vingerstrekoefeningen uit. 

Bijwerkingen 

De meest gemelde bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek naar XIAPEX® waren lokale reacties op de 

injectieplaats, zoals 

 perifeer oedeem (rond de injectieplaats), 

 contusie (waaronder ecchymose), 

 bloeding op injectieplaats 

 en pijn op injectieplaats. 

Reacties op de injectieplaats kwamen zeer vaak voor en traden bij de overgrote meerderheid van de patiënten 

op. De reacties waren meestal licht tot matig van ernst en verdwenen over het algemeen binnen 1 tot 2 weken 

na de injectie. 

De ernstige bijwerkingen die met betrekking tot het geneesmiddel werden gerapporteerd waren 

 6 gevallen van peesruptuur, 

 1 geval van tendinitis, 

 2 gevallen van ander ligamentletsel 

 2 gevallen van complex regionaal pijnsyndroom 

 1 geval van complex regionaal pijnsyndroom 

 Anafylactische reactie werd gemeld bij een patiënt die eerder werd behandeld met Xiapex (1 

geval) 
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Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van XIAPEX® te melden aan het Belgisch 

Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. 

Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het 

Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De 

gele fiche kan worden verzonden naar het BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH – 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 

http://www.gelefiche.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be
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Informatie voor de patiënt 

De Patiënt moet ingelicht worden dat bijwerkingen kunnen en dat hij onmiddellijk zijn arts moet contacteren 

als hij tekenen of symptomen van een ernstige allergische reactie ervaart, bijvoorbeeld 

 roodheid of uitslag over een groot gebied, 

 zwelling 

 dichtgeknepen keel (moeilijkheden met slikken of borstbeklemming) 

 of ademhalingsproblemen. 

(andere voorbeelden: herhaald niezen, duizeligheid, syncope...) 

Andere bijwerkingen kunnen zich voordoen : 

De meest gemelde bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek naar XIAPEX® waren lokale reacties op de 

injectieplaats, zoals 

 perifeer oedeem (rond de injectieplaats), 

 contusie (waaronder ecchymose), 

 bloeding op injectieplaats 

 en pijn op injectieplaats. 

Reacties op de injectieplaats kwamen zeer vaak voor en traden bij de overgrote meerderheid van de patiënten 

op. De reacties waren meestal licht tot matig van ernst en verdwenen over het algemeen binnen 1 tot 2 weken 

na de injectie. 

Patiënten moeten de instructie worden gegeven om potentieel gevaarlijke activiteiten te vermijden, zoals 

autorijden of machines bedienen, totdat het veilig is om dat  te doen  of zoals geadviseerd door de arts 


