
LEIDRAAD VOOR DE ARTS

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel CIMZIA®.  
Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik 
van CIMZIA® te waarborgen (RMA gewijzigde versie 06/2015).

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

Cimzia® (certolizumab pegol) 200 mg oplossing voor injectie
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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 risico-beperkende activiteiten hebben als doel een 
veilig en doeltreffend gebruik van Cimzia® te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten:

 Samenvatting van de productkenmerken

 Informatie voor artsen

 Patiëntenwaarschuwingskaart

De informatie voor artsen dient de volgende belangrijke boodschappen te 
bevatten:

  Het risico op ernstige infecties, waaronder opportunistische bacteriële, 
virale en schimmelinfecties bij patiënten die worden behandeld met 
Cimzia®.

  De noodzaak om voor de aanvang van de behandeling patiënten te 
onderzoeken op zowel actieve als inactieve tuberculose, waaronder het 
gebruik van de gepaste screeningstesten.

  De contra-indicatie van Cimzia® voor patiënten met een voorgeschiedenis 
van matig tot ernstig hartfalen (NYHA Klasse III/IV) en het potentiële risico 
dat hartfalen door Cimzia® wordt verergerd.

  Het risico op acute aan injectie gerelateerde reacties en vertraagde 
ernstige systemische overgevoeligheidsreacties, de noodzaak om 
patiënten te instrueren over de toedieningstechniek en richtlijnen voor 
zorgverleners hoe toedieningsfouten te rapporteren.

  De rol en het gebruik van de patiëntenwaarschuwingskaart.
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INDICATIES 

 Reumatoïde artritis

CIMZIA® is in combinatie met methotrexaat aangewezen voor de 
behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis (RA) bij 
volwassen patiënten die onvoldoende reageren op ‘disease-modifying 
antirheumatic drugs’ (DMARD’s), inclusief methotrexaat.
CIMZIA® kan als monotherapie worden gegeven in geval van intolerantie 
voor methotrexaat of wanneer voortzetting van de behandeling met 
methotrexaat niet aangewezen is.
CIMZIA® vermindert in combinatie met methotrexaat de progressiesnelheid 
van gewrichtsschade, zoals gemeten door middel van radiografisch 
onderzoek en verbetert de lichamelijke functie.

 Axiale spondyloartritis

Cimzia® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met 
ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip van:
Spondylitis ankylopoetica (SA)
Volwassenen met ernstige actieve spondylitis ankylopoetica die onvoldoende 
reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-inflammatoire 
geneesmiddelen (NSAIDs).
Axiale spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van SA
Volwassenen met ernstige actieve axiale spondyloartritis zonder 
röntgenologisch bewijs van SA, die onvoldoende reageren op of die 
intolerant zijn voor NSAIDs, maar met objectieve tekenen van ontsteking door 
een verhoogde CRP en/of positieve MRI.

 Arthritis psoriatica

Cimzia®, in combinatie met MTX, is geïndiceerd voor de behandeling van 
actieve arthritis psoriatica bij volwassen patiënten die onvoldoende reageren 
op eerdere therapie met antireumatische geneesmiddelen (DMARD’s). 
Cimzia® kan als monotherapie gegeven worden in geval van intolerantie 
voor methotrexaat of wanneer de voortgezette behandeling met methotrexaat 
ongewenst is.
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CONTRA-INDICATIES

Cimzia® is gecontra-indiceerd bij:
•  Patiënten met een overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van 

de hulpstoffen
•  Patiënten met actieve tuberculose (TB) of andere ernstige infecties, zoals 

sepsis of opportunistische infecties
• Patiënten met matig tot ernstig hartfalen (NYHA Klasse III/IV)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER CIMZIA® 

Voor de volledige lijst van bijwerkingen van Cimzia®, zie de Samenvatting 
van de Product Kenmerken.

 RISICO VAN ERNSTIGE INFECTIES

Ernstige infecties (bacterieel, viraal en schimmel), waaronder sepsis 
en tuberculose ( inclusief miliaire, gedissemineerde en extrapulmonale 
tuberculose) en opportunistische infecties (bijv. histoplasmose, nocardiosis, 
candidiasis) werden gemeld bij patiënten die behandeld werden met TNF 
antagonisten, inclusief Cimzia®. In placebo gecontroleerde klinische studies, 
waren er meer gevallen van ernstige infecties in de groep patiënten die 
behandeld werden met Cimzia®. Enkele van deze voorvallen hadden een 
fatale afloop.
Behandeling met Cimzia® mag niet gestart worden bij patiënten met een 
actieve infectie, inclusief chronische of gelokaliseerde infecties.
Indien actieve tuberculose is gediagnostiseerd voor of tijdens behandeling met 
Cimzia® mag de behandeling niet gestart worden of moet de behandeling 
onderbroken worden.
Cimzia® dient gestopt te worden indien de patiënt een ernstige infectie of 
sepsis ontwikkelt.

Voorzichtigheid is geboden bij:
•  Patiënten met een voorgeschiedenis van recidiverende en opportunistische 

infecties
• Patiënten die zijn blootgesteld aan tuberculose
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•  Patiënten die hebben verbleven in of gereisd hebben door gebieden 
waar tuberculose of mycosen, zoals histoplasmose, coccidioidomycose, 
blastomycose, endemisch zijn.

•  Patiënten met onderliggende aandoeningen die kunnen predisponeren 
voor infectie, met inbegrip van concomiterende behandeling met 
immunosuppressiva

Voordat behandeling met Cimzia® wordt gestart, dienen alle patiënten te 
worden onderzocht op zowel actieve als inactieve (latente) TB-infectie. Dit 
onderzoek moet onder meer bestaan uit:
• Een gedetailleerde medische voorgeschiedenis
• Een intra-dermo tuberculine test/ interferon gamma vrijlatings test
•  Een thoraxfoto – dit moet op de patiëntenwaarschuwingskaart worden 

genoteerd
De resultaten van deze testen alsook die van de foto dienen te worden 
genoteerd op de Patiëntenwaarschuwingskaart.
U wordt eraan herinnerd dat de intradermo test vals-negatieve resultaten kan 
geven  bij patiënten die ernstig ziek zijn of bij patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem.
Patiënten moeten tijdens en tot 5 maanden na behandeling met 
Cimzia® nauwgezet worden gecontroleerd op klachten en verschijnselen van 
infecties, inclusief tuberculose.
Er moet rekening worden gehouden met de mogelijke ontwikkeling van TB 
bij patiënten bij wie de test op latente tuberculose-infectie voor aanvang van 
de behandeling negatief was. Ondanks eerdere of gelijktijdige profylactische 
behandeling van tuberculose, zijn gevallen van actieve tuberculose 
opgetreden bij patiënten die werden behandeld met TNF-antagonisten, 
waaronder CIMZIA®. Sommige patiënten die met succes werden behandeld 
voor actieve tuberculose hebben tuberculose herontwikkeld tijdens de 
behandeling met CIMZIA®.

Patiënten moeten worden geïnstrueerd een arts te raadplegen in geval van 
het optreden van klachten/verschijnselen tijdens of na behandeling met 
Cimzia® die duiden op tuberculose. Deze zijn onder meer:
• Aanhoudend hoesten
• Lichte koorts
• Onbedoeld gewichtsverlies
• Lusteloosheid
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Patiënten moeten worden geïnstrueerd een arts te raadplegen in de volgende 
situaties:
•  Familieleden met tuberculose of andere eerdere contacten met personen 

met tuberculose
• Verandering in de respons op tuberculinetest of IGRA
• Recent gereisd naar risicogebieden voor tuberculose

Patiënten die een nieuwe infectie ontwikkelen dienen grondig onderzocht te 
worden en dienen een passende antimicrobiële therapie te krijgen.

 CONGESTIEF HARTFALEN

Verergering van congestief hartfalen (CHF) en verhoogde mortaliteit als 
gevolg van CHF zijn waargenomen met een andere TNF-antagonist. Gevallen 
van CHF werden ook met Cimzia® gemeld.

Patiënten moeten worden gecontroleerd op verschijnselen van CHF 
waaronder:
• Hoesten
• Kortademigheid
• Zwelling van voeten en enkels
• Gewichtstoename

Cimzia® is gecontra-indiceerd bij patiënten met matig tot ernstig hartfalen.
Cimzia® dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met licht 
hartfalen.
De behandeling met Cimzia® dient gestopt te worden bij patiënten bij wie nieuwe 
symptomen van CHF ontstaan of bestaande symptomen van CHF verergeren.

 OVERGEVOELIGHEID

Ernstige overgevoeligheidsreacties (inclusief acute injectie-gerelateerde en 
vertraagde systemische overgevoeligheidsreacties) werden in zeldzame 
gevallen gemeld na toediening van Cimzia®. Sommige van deze reacties 
vonden plaats na eerste toediening van Cimzia®.
Voorbeelden van overgevoeligheidsreacties: erytheem, pruritis, hematoom, 
pijn, zwelling of blauwe plekken.
Als er ernstige overgevoeligheidsreacties ontstaan, dient de toediening van 
Cimzia® onmiddellijk te worden gestopt en een passende behandeling te 
worden ingesteld.
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WIJZE VAN TOEDIENING

Cimzia® moet subcutaan worden toegediend. De totale inhoud (1 ml) van de 
voorgevulde spuit mag uitsluitend worden toegediend als subcutane injectie. 
Geschikte injectieplaatsen zijn het bovenbeen en de buik.

Behandeling met Cimzia® dient gestart en opgevolgd te worden door 
specialisten.

INSTRUCTIES VOOR HET KLAARMAKEN EN TOEDIENEN VAN EEN 
CIMZIA®-INJECTIE

Na een goede training kan de injectie door uzelf of door iemand anders, 
bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend, worden toegediend. In de volgende 
instructies wordt uitgelegd hoe Cimzia® moet worden geïnjecteerd. Lees 
de instructies zorgvuldig door en voer ze stap voor stap uit. Uw arts of 
zorgverlener zal u de techniek van het zelf injecteren leren. Probeer niet 
uzelf te injecteren voordat u zeker weet dat u begrijpt hoe u de injectie moet 
klaarmaken en toedienen. 

Deze injectie mag niet in dezelfde spuit worden gemengd met welk ander 
geneesmiddel dan ook.

1. Voorbereiding

• Was uw handen grondig.
•  Haal de volgende materialen uit de Cimzia®-doos en leg ze op een schoon 

oppervlak:
 - één voorgevulde spuit
 - één alcoholdoekje
•  Controleer de vervaldatum op de spuit en de verpakking. Gebruik Cimzia® 

niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en de 
spuit na de aanduiding EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag 
van de aangegeven maand.

•  Laat de voorgevulde spuit op kamertemperatuur komen. Dit duurt 
30 minuten. Probeer de spuit niet op te warmen.
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2. Een injectieplaats kiezen en klaarmaken

• Kies een plek uit op uw bovenbeen of uw buik.
•  Elke volgende injectie dient op een andere plaats te 

worden gegeven dan de vorige.
 -  Injecteer niet in een gebied waar de huid rood of 

hard is of waar u een blauwe plek heeft. 
  -  Veeg de injectieplaats schoon met het 

meegeleverde alcoholdoekje; doe dit met een 
draaiende beweging van binnen naar buiten.

 - Raak het gebied vóór het injecteren niet meer aan.

3. Injecteren

• De spuit NIET schudden.
•  Haal de dop van de naald; let er goed op dat u de naald niet aanraakt en 

dat de naald nergens tegenaan komt. Buig de naald niet.
•  Controleer het geneesmiddel in de spuit. Het geneesmiddel niet gebruiken 

als de oplossing niet helder tot licht geel en niet vrij van grote deeltjes is. 
U ziet mogelijk een luchtbel. Dit is normaal. Het is niet nodig luchtbellen te 
verwijderen vóór injectie. De oplossing onder de huid (subcutaan) injecteren 
met luchtbellen is niet gevaarlijk.

•  Pak het schoongemaakte 
gebied van de huid met één 
hand rustig vast en houd dit 
gebied goed vast. 

•  Zet de spuit met de andere 
hand in een hoek van 45 
graden op de huid.

•  Druk de naald met een korte, 
snelle beweging helemaal in de huid.

•  Druk de zuiger in om de oplossing te injecteren. Het kan wel 10 seconden 
duren voordat de spuit leeg is.

•  Als de spuit leeg is, trek dan de naald voorzichtig onder dezelfde hoek uit 
de huid als bij het inbrengen.

• Laat de huid los.
•  Druk met een gaasje een paar seconden op de injectieplaats. Niet op de 

injectieplaats wrijven. Indien nodig kunt u op de injectieplaats een kleine 
pleister plakken. 
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4. Materiaal weggooien

•  U mag de spuit NIET opnieuw gebruiken en u moet NIET proberen om de 
dop weer op de naald te doen.

•  Gooi de gebruikte spuit na de injectie onmiddellijk weg in een speciale 
afvalcontainer zoals u door uw arts, verpleegkundige of apotheker 
uitgelegd is.

• Bewaar de container buiten het bereik en zicht van kinderen.

Na de injectietechniek goed te hebben geoefend kunnen patiënten zelf 
Cimzia injecteren met de voorgevulde spuit als hun arts beslist dat hiertegen 
geen bezwaar is, indien nodig gevolgd door een medische nacontrole. 
De voorgevulde spuit met naaldbeschermer mag enkel door 
beroepsbeoefenaren uit de gezondheidszorg worden gebruikt.

ROL EN GEBRUIK VAN DE 
PATIENTENWAARSCHUWINGSKAART

De patiëntenwaarschuwingskaart moet aan alle patiënten worden 
overhandigd die met CIMZIA® worden behandeld.
De patiënt moet deze kaart altijd bij zich hebben en tonen aan elke arts en/
of zorgverlener met wie hij/zij in contact komt.

Het doel van deze patiëntenwaarschuwingskaart is:
•  dat er advies over CIMZIA® en de mogelijke nevenwerkingen ervan wordt 

gegeven aan zowel de patiënt als aan de zorgverlener. Eveneens wijst het 
de patiënt en de zorgverlener er op om medisch advies te vragen indien 
nodig

•  dat belangrijk advies wordt gegeven aan zorgverleners die de patiënt 
behandelen, voornamelijk in geval van een urgentie

•  om de patiënt te informeren dat er een mogelijke interferentie kan optreden 
bij bepaalde bij bepaalde bloedstollingstesten (aPTT)

•  om data bij te houden betreffende de uitgevoerde labo testen en de 
behandeling.

Vergeet niet de informatie in te vullen op de Patiëntenwaarschuwingskaart 
alvorens deze aan de patiënt te overhandigen bij het eerste voorschrift. 
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MELDING VAN BIJWERKINGEN EN TOEDIENINGSFOUTEN
In geval van een vermoedelijke bijwerking, gelieve contact op te nemen met 
de afdeling Geneesmiddelenbewaking van UCB Pharma NV/SA ( tijdens 
de kantooruren 02/559.92.00; 24/7 permanentie: 0496/58.72.74; email: 
DS.be@ucb.com).
Zie de samenvatting van de productkenmerken voor een volledige lijst met 
bijwerkingen en voor aanvullende informatie over CIMZIA®.

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen 
geassocieerd met het gebruik van CIMZIA® 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 02/524.80.01, of per mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

Elke toedieningsfout met Cimzia® moet gemeld worden aan het lokale 
filiaal van de marketing autorisatie houder (zie samenvatting van de 
productkenmerken voor meer informatie) of aan het Belgisch Centrum voor 
Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan gebruik 
(BCGH) van het FAGG.

VOORWAARDEN OM HET MATERIAAL BIJ TE BESTELLEN
Het educationeel materiaal kan verkregen worden op volgende manieren:
• via Medical Scientific Liaison (MSL) van UCB
• per telefoon: 02/559.92.20
• per fax: 02/559.90.09
• via e-mail: lode.melis@ucb.com
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CIMZIA® is een geregistreerd handelsmerk van UCB PHARMA, S.A. of aangesloten bedrijven.
© 2015 UCB Pharma, S.A., België. Alle rechten voorbehouden. CIM-15-022015 – February 2015

Zie de samenvatting van de productkenmerken voor een volledige lijst met bijwerkingen en voor aanvullende 
informatie over CIMZIA®.


