
Informatie over het Fingolimod (GILENYA) Zwangerschap 
Blootstellingregister 

Vruchtbare vrouwen/Anticonceptie voor vrouwen 
Vóór aanvang van de behandeling met GILENYA moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorgelicht 
worden over de mogelijkheid van ernstig risico voor de foetus en de noodzaak van effectieve 
anticonceptie tijdens de behandeling met GILENYA. Aangezien na stoppen van de behandeling de 
eliminatie van fingolimod uit het lichaam ongeveer twee maanden duurt (zie rubriek 4.4), kan het mogelijke 
risico voor de foetus voortduren en dient de anticonceptie voortgezet te worden tijdens deze periode. 

Zwangerschap
Voor aanvang van de behandeling van vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet een negatief 
zwangerschapstestresultaat beschikbaar zijn. 
- Tijdens behandeling dienen vrouwen niet zwanger te worden en wordt anticonceptie aanbevolen.
- Wanneer een vrouw zwanger wordt tijdens het gebruik van GILENYA, wordt het STAKEN van GILENYA 
aanbevolen.

Uit dierexperimenteel onderzoek is reproductietoxiciteit gebleken, inclusief verlies van de foetus en 
orgaandefecten, in het bijzonder persisterende truncus arteriosus en ventriculair septumdefect (zie 
rubriek 5.3). Verder is bekend dat de receptor waarop fingolimod aangrijpt (sfingosine 1-fosfaat-receptor) 
betrokken is bij vaatvorming tijdens de embryogenese. Er zijn slechts zeer beperkte gegevens beschikbaar 
over het gebruik van fingolimod tijdens de zwangerschap. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effecten van fingolimod op de bevalling en de geboorte. 

Borstvoeding
Tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven werd fingolimod in de moedermelk van 
behandelde dieren uitgescheiden in tot 2-3-maal hogere concentraties dan in het plasma van de 
moeder werden gevonden (zie rubriek 5.3). Vanwege de kans op ernstige bijwerkingen van fingolimod bij 
zuigelingen mogen vrouwen die met GILENYA behandeld worden geen borstvoeding geven. 

NIET gebruiken tijdens de zwangerschap (zie SKP)
(+ geen borstvoeding geven)
- vóór start van behandeling: zwangerschapstest moet negatief zijn
-  tijdens de behandeling en tenminste 2 maanden na stoppen van behandeling: 

vrouwen mogen NIET zwanger worden + effectieve anticonceptie
- als vrouw zwanger wordt tijdens gebruik:  GILENYA stoppen wordt aanbevolen 

+ GILENYA-zwangerschapsregister

Rubriek 4.5 (interacties) uit de SKP vermeldt:
“Gelijktijdige toediening van fingolimod met orale anticonceptiva (ethinylestradiol en levonorgestrel) 
veroorzaakte geen verandering van de blootstelling aan de orale anticonceptiva. Er zijn geen 
interactiestudies uitgevoerd met orale anticonceptiva, die andere progestagenen bevatten; er wordt echter 
geen effect van fingolimod op hun blootstelling verwacht.”
Vermits de arts de patiënt dient te informeren over effectieve anticonceptie en 100% effectiviteit 
niet kan bereikt worden met hormonale anticonceptie (bv. diarree…), is het aangeraden dat ook 
minstens 1 niet-hormonale anticonceptie bijkomend zou worden gebruikt (man/vrouw).

Voorbeelden van niet-hormonale contraceptieve middelen:
- Mannencondoom met spermicide (zaaddodend) middel 

OF vrouwencondoom met spermicide (zaaddodend) middel
- Diafragma (pessarium occlusivum) met spermicide (zaaddodend) middel
- Siliconencapje (cervicale cap) met spermicide (zaaddodend) middel
- IUD: intra-uterine device of (koperhoudend) spiraaltje

GILENYA-zwangerschapsregister
Er werd een GILENYA-zwangerschapsregister geopend om de effecten van blootstelling aan GILENYA bij 
zwangere vrouwen met MS te evalueren. De deelname aan het register gebeurt op vrijwillige basis, maar is 
een essentieel element van de postmarketingbewaking van GILENYA.
Verdere informatie betreffende het register kan u bekomen op het nummer: 0800/77886.


