
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen
van het geneesmiddel FIRMAGON®. Het verplicht plan
voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie
deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig
en doeltreffend gebruik van FIRMAGON® te waarborgen.
(RMA gewijzigde versie 05/2015)

FIRMAGON®  (degarelix)

Productinformatie voor 
gezondheidszorgbeoefenaars

Ferring nv - Capucienenlaan 93C - B-9300 Aalst
Tel.: +32(0)53/72.92.00 - Fax: +32(0)53/72.92.20

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de
SKP (in bijlage) vooraleer FIRMAGON® 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”.
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Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars. Deze bijkomende risicobeperkende 
activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van FIRMAGON® te waarborgen
en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:

· Dosering
· Toedieningsinstructies
· Informatie over de vorming van een geldepot met gecontroleerde afgifte 

en mogelijke reacties op de plaats van injectie
· Informatie over geïdentificeerde en mogelijke risico’s

Inhoudsopgave
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Inleiding
FIRMAGON® (degarelix) is een gonadotrophin releasing hormone (GnRH)-antagonist voor
de behandeling van volwassen mannelijke patiënten met hormoonafhankelijke prostaatkanker
in een vergevorderd stadium. 

Dit document voorziet u als beroepsbeoefenaar van praktische informatie over FIRMAGON®

waaronder de reconstitutie en toediening ervan, kenmerkende fysiologische eigenschappen,
alsmede de belangrijkste veiligheidsissues en tips om uw patiënt bewust te maken van de 
bijwerkingen en de risico's van de behandeling.

Hoe werkt FIRMAGON®?
Degarelix is een selectieve gonadotrophin releasing hormone (GnRH)-antagonist die zich
competitief en reversibel aan de GnRH-receptoren in de hypofyse bindt. Dit veroorzaakt
een snelle afname van de gonadotrofines, het luteïniserend hormoon (LH) en het follikel-
stimulerend hormoon (FSH). Hierdoor neemt de testosteron (T)-afscheiding door de
Leydigcellen van de teelballen af tot het niveau van medische castratie. 

FIRMAGON® vormt bij subcutane injectie een gelachtig depot in de lichaamsweefsels van
waaruit de werkzame stof degarelix langzaam en gestaag in de circulatie vrijkomt, maar wel
met voldoende snelheid om de testosteronafscheiding snel te onderdrukken tot het niveau
van medische castratie. FIRMAGON® bevat deeltjes (aggregatiekernen) die ervoor zorgen
dat het gelachtige depot wordt gevormd zodra contact wordt gemaakt met het subcutane
weefsel. Het depot verdwijnt na verloop van tijd uit de injectieplaats.

FIRMAGON®
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Wat is het verschil tussen FIRMAGON® en GnRH-agonisten?
FIRMAGON® is een GnRH-antagonist en werkt dus op een andere manier dan de 
GnRH-agonisten die momenteel voor prostaatkanker worden ingezet. In tegenstelling tot
GnRH-agonisten veroorzaken GnRH-antagonisten (zoals FIRMAGON®) na aanvang van de
behandeling geen LH-piek met achtereenvolgende testosteronpiek/stimulatie van de tumor
en mogelijke symptomatische opvlamming.

Hoe effectief is FIRMAGON® bij prostaatkanker?
Het is aangetoond dat FIRMAGON® een snellere onderdrukking teweegbrengt van de testosteron-
afscheiding en PSA-spiegels in vergelijking met leuproreline. In een gerandomiseerd klinisch
onderzoek (n = 620) bereikten 52% en 96% van de met FIRMAGON® behandelde patiënten
op respectievelijk dag 1 en dag 3 het niveau van medische castratie (testosteron ≤ 0,5 ng/ml).
PSA-spiegels waren op dag 14 en 28 beduidend lager bij patiënten in de FIRMAGON®-groep
vergeleken met patiënten in de leuprorelinegroep. De onderdrukking van de testosteron-
afscheiding bewerkstelligd door FIRMAGON® hield gedurende de hele studieperiode aan 
(1 jaar).
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Dosering
FIRMAGON® is beschikbaar als een gevriesdroogd poeder in een injectieflacon en een
oplosmiddel (water voor injecties) in een voorgevulde spuit. Voordat het diep subcutaan
wordt geïnjecteerd, moet het poeder worden opgelost. De aanbevolen dosering van 
FIRMAGON® is één injectie per maand.
De aanvangsdosis, eenmalig aan het begin van de therapie toe te dienen, bedraagt 240 mg.
Wegens het te grote injectievolume bestaat de aanvangsdosis uit twee injecties van 120 mg
in 3 ml oplosmiddel die als een diepe subcutane injectie moeten worden gegeven. De twee
injecties moeten onmiddellijk na elkaar, zonder interval, worden toegediend.
De onderhoudsdosis, die iedere maand moet worden toegediend, bestaat uit een diepe
subcutane injectie van 80 mg in 4 ml oplosmiddel.  

Injectieschema

Wijze van toediening
FIRMAGON® wordt als een diepe subcutane injectie gegeven in de buikstreek. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van een dunne injectienaald (25G 0,5 x 25 mm). Zoals gebruikelijk
bij injecteren, wordt met een antiseptisch doekje de huid schoongemaakt. De plaats van
injectie moet variëren. De injectie moet worden gegeven op een plaats waar de patiënt geen
druk ervaart, dus niet bij de riem of tailleband of vlak bij de ribben. 

Aanvangsdosis Onderhoudsdosis
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Inhoud van de verpakking

1 verpakking FiRMAgOn® 120 mg
poeder en oplosmiddel voor 
injectie bevat:

• 2 injectieflacons met 120 mg poeder voor
oplossing voor injectie

• 2 voorgevulde spuiten met 3 ml
oplosmiddel (lijnmarkering bij 3 ml)

• 2 zuigers

• 2 flaconadapters

• 2 injectienaalden (25G 0,5 x 25 mm)

1 verpakking FiRMAgOn® 80 mg
poeder en oplosmiddel voor 
injectie bevat:

• 1 injectieflacon met 80 mg poeder voor 
oplossing voor injectie

• 1 voorgevulde spuit met 4,2 ml
oplosmiddel (lijnmarkering bij 4 ml)

• 1 zuiger

• 1 flaconadapter

• 1 injectienaald (25G 0,5 x 25 mm)

Aanvangsdosis

Onderhoudsdosis



7

Reconstitutiemethode voor de
FIRMAGON® aanvangsdosis (2 x 120 mg)

De verpakking bevat twee injectieflacons met poeder en twee voorgevulde spuiten met
oplosmiddel die voorbereid moeten worden voor diep subcutane injectie. Daarom moeten
onderstaande instructies tweemaal herhaald worden. De reconstitutie van de oplossing
duurt enkele minuten. De oplossing moet onmiddellijk na reconstitutie worden toegediend.

OPMERKing:
DE inJECTiEFlACOns MOgEn niET wORDEn gEsChuD.

1. Haal de flaconadapter uit de verpakking. Maak de
adapter vast aan de injectieflacon met poeder door de
adapter naar beneden te drukken totdat de punt door
de rubberen dop van de injectieflacon wordt geduwd en
de adapter vastklikt. 

2. Maak de zuiger vast aan de voorgevulde spuit.

3. Haal het dopje van de voorgevulde spuit. Maak de
spuit vast aan de poederflacon door deze op de adapter
te draaien. Breng al het oplosmiddel over in de
poederflacon. 
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4. Draai de injectieflacon voorzichtig rond terwijl de
spuit nog steeds aan de adapter zit, totdat de vloeistof
helder en zonder onopgelost poeder of deeltjes is.
Indien het poeder zich aan de flaconwand hecht boven
het vloeistofniveau, moet de injectieflacon iets schuin
worden gehouden. niet schudden, om schuimvorming
te voorkomen.

Een randje met kleine luchtbelletjes rond het vloeistof-
oppervlak is acceptabel. De oplosprocedure duurt door-
gaans maar een paar minuten, maar kan in sommige
gevallen 15 minuten duren.

5. Draai de injectieflacon ondersteboven en trek vloeistof
op tot aan de markering op de spuit.

Verzeker u er altijd van het exacte volume op te
trekken en corrigeer voor eventuele luchtbellen. 

6. Haal de spuit van de flaconadapter en zet de
injectienaald voor diepe subcutane injectie op de spuit.

7. Dien een diepe subcutane injectie toe. Pak hiervoor
een huidplooi van de buik en trek het subcutane weefsel
omhoog. Breng de injectienaald diep in onder een hoek
van minimaal 45  graden. Injecteer langzaam 3 ml
FiRMAgOn® 120 mg direct na reconstitutie.*

8. De injecties mogen niet worden toegediend op plaat-
sen waar de patiënt aan druk wordt blootgesteld, zoals
dicht bij de riem of tailleband of vlak bij de ribben.

Zet de injectie niet direct in een ader. Trek de zuiger
voorzichtig terug om te controleren of er bloed 
geaspireerd wordt. Indien er bloed in de spuit terechtkomt,
kan het geneesmiddel niet langer gebruikt worden. Breek
de procedure af en verwijder de spuit en de injectienaald.
(Los een nieuwe dosis op voor de patiënt.)

9. Herhaal de oplosprocedure voor de tweede dosis.
Kies een andere injectieplaats en injecteer 3 ml.

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

* Aangetoond fysisch-chemisch stabiel gedurende twee uur bij 25°C. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct te worden
gebruikt, tenzij het risico op microbiële infecties door de reconstitutiemethode wordt uitgesloten. Indien het product niet direct gebruikt
wordt zijn de bewaartijd en -omstandigheden de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
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Reconstitutiemethode voor de
FIRMAGON® onderhoudsdosis (80 mg)

De verpakking bevat één injectieflacon met poeder en één voorgevulde spuit met oplosmiddel
die voorbereid moet worden voor diep subcutane injectie. De reconstitutie van de oplossing
duurt enkele minuten. De oplossing moet onmiddellijk na reconstitutie worden toegediend.

OPMERKing:
DE inJECTiEFlACOns MOgEn niET wORDEn gEsChuD.

1. Haal de flaconadapter uit de verpakking. Maak de
adapter vast aan de injectieflacon met poeder door de
adapter naar beneden te drukken totdat de punt door
de rubberen dop van de injectieflacon wordt geduwd en
de adapter vastklikt. 

2. Maak de zuiger vast aan de voorgevulde spuit.

3. Haal het dopje van de voorgevulde spuit. Maak de
spuit vast aan de poederflacon door deze op de adapter
te draaien. Breng al het oplosmiddel over in de
poederflacon. 

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     



4. Draai de injectieflacon voorzichtig rond terwijl de
spuit nog steeds aan de adapter zit, totdat de vloeistof
helder en zonder onopgelost poeder of deeltjes is.
Indien het poeder zich aan de flaconwand hecht boven
het vloeistofniveau, moet de injectieflacon iets schuin
worden gehouden. niet schudden, om schuimvorming
te voorkomen.

Een randje met kleine luchtbelletjes rond het vloeistof-
oppervlak is acceptabel. De oplosprocedure duurt door-
gaans maar een paar minuten, maar kan in sommige
gevallen 15 minuten duren.

5. Draai de injectieflacon ondersteboven en trek vloeistof
op tot aan de markering op de spuit.

Verzeker u er altijd van het exacte volume op te
trekken en corrigeer voor eventuele luchtbellen. 

6. Haal de spuit van de flaconadapter en zet de
injectienaald voor diepe subcutane injectie op de spuit.

7. Dien een diepe subcutane injectie toe. Pak hiervoor
een huidplooi van de buik en trek het subcutane weefsel
omhoog. Breng de injectienaald diep in onder een hoek
van minimaal 45  graden. Injecteer langzaam 4 ml
FiRMAgOn® 80 mg direct na reconstitutie.*

8. De injecties mogen niet worden toegediend op plaatsen
waar de patiënt aan druk wordt blootgesteld, zoals dicht
bij de riem of tailleband of vlak bij de ribben.

Zet de injectie niet direct in een ader. Trek de zuiger
voorzichtig terug om te controleren of er bloed 
geaspireerd wordt. Indien er bloed in de spuit terechtkomt,
kan het geneesmiddel niet langer gebruikt worden. Breek
de procedure af en verwijder de spuit en de injectienaald.
(Los een nieuwe dosis op voor de patiënt.)
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* Aangetoond fysisch-chemisch stabiel gedurende twee uur bij 25°C. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct te worden
gebruikt, tenzij het risico op microbiële infecties door de reconstitutiemethode wordt uitgesloten. Indien het product niet direct gebruikt
wordt zijn de bewaartijd en -omstandigheden de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
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Benodigde hoeveelheid oplosmiddel
Injectievolume

Aanvangsdosis
(120 mg x 2)

3,0 ml x 2

3,0 ml x 2

Onderhoudsdosis
(80 mg)

4,2 ml

4,0 ml

Doseringskaart

Geen reden voor antiandrogeentherapie
Aangezien FIRMAGON® geen initiële testosteronpiek veroorzaakt, is er geen reden om een
antiandrogeentherapie te starten aan het begin van de behandeling.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen tijdens de behandeling met FIRMAGON® zijn te wijten
aan de verwachte fysiologische effecten van de onderdrukking van de testosteronafscheiding,
waaronder opvliegers (25%) en gewichtstoename (7%). Inherent aan een subcutane injectie
kan FIRMAGON® bijwerkingen op de plaats van injectie veroorzaken die voornamelijk
bestaan uit pijn (28%), erytheem (17%) en zwelling (6%). Deze bijwerkingen treden met
name op bij de aanvangsdosis, terwijl bij de onderhoudsdosis van 80 mg de incidentie van
deze bijwerkingen per 100 injecties uitkwam op 3% voor pijn en < 1% voor erytheem, 
zwelling, plaatselijke verharding (4%) en knobbels (3%). De gemelde bijwerkingen waren 
grotendeels tijdelijk en van lichte tot matige intensiteit, en leidden zeer zelden tot het 
beëindigen van de behandeling (< 1%). 

Lichte overgevoeligheidsreacties zoals urticaria en uitslag zijn gemeld door minder dan 1% van
de patiënten die behandeld zijn met FIRMAGON®. In klinische studies zijn geen meldingen
geweest van anafylactoïde reacties. 

Veranderingen in de ecg-metingen die tijdens één behandeljaar werden geconstateerd,
waren vergelijkbaar voor degarelix en een GnRH-agonist (leuproreline) die als comparator
werd gebruikt. Drie (< 1%) van de 409 patiënten in de degarelixgroep en vier (2%) van de
201 patiënten in de leuprorelinegroep (7,5 mg) hadden een QTcF ≥ 500 ms. Van het begin
tot het eind van het onderzoek bedroeg de gemiddelde verandering 12,0 ms voor degarelix en
16,7 ms voor leuproreline.
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Androgeendeprivatietherapie kan het cardiovasculair systeem negatief beïnvloeden door
een verlenging van het QT-interval. Ongeveer 20% van de patiënten die gedurende één jaar
behandeld werden met FIRMAGON® of leuproreline, vertoonden een verlenging van het
QT/QTc-interval van meer dan 450 ms en 1% in de FIRMAGON®-groep vertoonden een
QT/QTc-intervalverlenging van meer dan 500 ms versus 2% in de leuprorelinegroep.

Bij ongeveer 10% van de patiënten die gedurende één jaar werden behandeld met 
FIRMAGON®, is een ontwikkeling van antilichamen tegen degarelix gezien. Er zijn echter geen
aanwijzingen dat de effectiviteit of de veiligheid in het gedrang komt door de aanwezigheid
van deze antilichamen tegen degarelix.

Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van FIRMAGON® 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 Geneesmiddelen-
repertorium en driemaal 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 02/254.80.01, of per mail
naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Advies aan patiënten over mogelijke bijwerkingen
Het is van belang uw patiënten goed te informeren over het feit dat regelmatig hormonale
bijwerkingen kunnen optreden. Neem er de tijd voor deze bijwerkingen te bespreken zodat
het hen helpt eventuele symptomen beter te begrijpen en de behandeling beter te accepteren.
Moedig uw patiënten aan bijwerkingen te melden en stel met hen een plan samen om de
impact van bijwerkingen zo klein mogelijk te laten zijn. 

Opvliegers komen regelmatig voor als bijwerking van androgeendeprivatietherapie (ADT).
Van de patiënten die ADT ondergaan, kunnen 80% hiervan last krijgen. Opvliegers kunnen
veel ongemak veroorzaken, zeker wanneer het gepaard gaat met transpireren, slecht slapen
en een verminderde kwaliteit van leven. 
U kunt uw patiënten wijzen op beschikbare therapeutische mogelijkheden om hen te helpen
opvliegers tijdens ADT beter te controleren. Ook enkele simpele levensstijlaanpassingen zoals
minder roken en alcoholische en caffeïnebevattende dranken vermijden, kunnen helpen de frequentie
van opvliegers te verminderen.

seksuele functiestoornissen zoals een verminderd libido is een vaak voorkomende
bijwerking gerelateerd aan ADT en is een belangrijk aspect van aandacht bij deze behandeling. 
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Ook hier kunnen therapeutische mogelijkheden met de patiënt die daarom vraagt, besproken
worden. Een alternatieve benadering kan bestaan uit adviezen over de levensstijl. Zo kunnen 
handhaving van een gezond gewicht en fysiek actief blijven patiënten met seksuele functiestoornissen
helpen.

In de medische literatuur wordt melding gemaakt van een verminderde botdichtheid bij
mannen die een orchidectomie ondergaan hebben of die behandeld zijn met een 
GnRH-agonist. Lange periodes van testosterononderdrukking bij mannen zullen naar 
verwachting gevolgen hebben voor de botdichtheid. De botdichtheid is niet gemeten tijdens
de behandeling met degarelix.
U kunt uw patiënten adviseren over calcium- en vitamine D-supplementen. Het is ook bekend dat
uithoudingsoefeningen botverlies verminderen. Osteoporosebehandelingen kunnen heilzaam zijn.

Veel patiënten die ADT ondergaan, komen bij in gewicht. Naast meer lichaamsvet zijn
ook metabole veranderingen waargenomen zoals een verhoging van de totale cholesterol,
LDL-cholesterolconcentraties, plasmatriglyceriden, insulinespiegels en bloeddruk. 
Begeleiding van de patiënten bij stoppen met roken, goede voeding en/of een dieet en fysieke
activiteit kan hen helpen deze lichamelijke veranderingen te minimaliseren en cardiovasculaire 
aandoeningen te voorkomen.

De emotionele impact gerelateerd aan prostaatkanker en ADT is substantieel. Het is
normaal dat de patiënt zich depressief voelt en zich zorgen maakt. 
Sommige patiënten kroppen hun gevoelens op en het kan daarom van belang zijn toch vragen
te stellen over hun gevoelens zonder daarin te indringend te zijn.

In de medische literatuur wordt melding gemaakt van cardiovasculaire aandoeningen
zoals een hersen- of hartinfarct, bij patienten die androgeendeprivatietherapie ondergaan.
Daarom moeten alle cardiovasculaire risicofactoren in acht worden genomen, ongeacht het
product.
Begeleidingsprogramma’s voor patiënten met prostaatkanker moedigen hen aan hun leven en ziekte
in eigen handen te nemen met behulp van regelmatige lichaamsbeweging en speciaal voor hen 
ontworpen oefeningen, een goede voedingshygiëne en een proactieve benadering van de bijwerkingen
van de behandeling.
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Voorzorgen bij gebruik
Bij sommige patiëntgroepen zijn voorzorgen of waarschuwingen van toepassing om de
volgende mogelijke risico’s te voorkomen of te verminderen:

Overgevoeligheid
FIRMAGON® is niet onderzocht bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige, 
onbehandelde astma, anafylactische reacties en ernstige netelroos of angio-oedeem. Daarom
moet voorzichtigheid worden betracht bij deze patiënten.

Verhoging van leverenzymen
Er is een lichte, tijdelijke toename van ALT en AST geconstateerd tijdens klinische studies. Deze
vielen niet samen met een toename van bilirubine of klinische symptomen. Het 
monitoren van de leverfunctie bij patiënten met een vermoedelijke of bekende 
leveraandoening strekt daarom tot aanbeveling tijdens de behandeling met FIRMAGON®. 

Verlengd QT-interval
Er is geen onderzoek gedaan naar FIRMAGON® bij patiënten met een gecorrigeerd QT-
interval > 450 ms, bij patiënten met een voorgeschiedenis van of risico op torsades de 
pointes en bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die het QT-interval 
kunnen verlengen (zoals klasse IA- of klasse III-antiaritmica). Daarom moet u bij dergelijke
patiënten de risico-batenverhouding zorgvuldig afwegen.

Bewaarcondities
Er zijn geen speciale bewaarcondities voor FIRMAGON®. 
Na reconstitutie van de oplossing is deze fysisch-chemisch stabiel gedurende twee uur bij
25ºC. Het is aan te bevelen FIRMAGON® onmiddellijk na reconstitutie te gebruiken.



Ferring nv - Capucienenlaan 93C - B-9300 Aalst

Tel.: +32(0)53/72.92.00 - Fax: +32(0)53/72.92.20


