
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voor waarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Entyvio®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België en in 
Luxemburg, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Entyvio® te 
waarborgen (RMA versie 09/2020).

Gebruik van Entyvio® bij  
patiënten met colitis ulcerosa  
of ziekte van Crohn

ITEM CODE: EUCAN/VED/2014-10032 
Datum van voorbereiding: augustus 2020

Belangrijke veiligheidsinformatie

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

Gelieve de patiëntenwaarschuwingskaart van Entyvio® 
in te vullen en te overhandigen aan elke patiënt. 

Indien u bijkomende, papieren exemplaren van de 
patiënten waarschuwingskaart wenst te ontvangen,  
of meer informatie over Entyvio® wenst, gelieve contact 
op te nemen met het bedrijf: 

Takeda Belgium, Leonardo Da Vincilaan 7,  
1930 Zaventem  
Tel.: +32 (0)2 464 06 11 
Email: medical.department@takeda.com 
Website: www.takeda.be

• Neem de volledige medische voorgeschiedenis van de 
patiënt in overweging, waaronder elk eerder of gelijk-
tijdig gebruik van biologicals.

• Er is geen ervaring in klinisch onderzoek met Entyvio® 
bij patiënten die eerder behandeld werden met  
natalizumab. Gezien het gekende risico op ontwikke-
ling van PML bij patiënten met eerdere blootstelling 
aan natalizumab, moeten artsen normaal na de laatste  
dosis natalizumab 12 weken wachten alvorens de  
behandeling met Entyvio® te initiëren.

• Patiënten behandeld met Entyvio® moeten worden 
opgevolgd voor elk nieuw optreden of verergeren van 
de volgende neurologische klachten en symptomen:

• Progressieve verzwakking aan één zijde van  
het lichaam of onhandigheid van de ledematen

• Verstoord zicht

• Verandering in denken, geheugen en 
oriëntatie, leidend tot verwarring en 
persoonlijkheidsveranderingen

• Elke patiënt met nieuw optreden of verergeren van 
klachten en symptomen die kunnen wijzen op PML, 
dient in overweging genomen te worden voor  
neurologische verwijzing naar een centrum uitgerust  
om PML te diagnosticeren.

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische en 
Luxemburgse risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars 
(en patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende 
activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend 
gebruik van Entyvio® te waarborgen en moeten 
volgende belangrijke onderdelen bevatten:
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Entyvio® (vedolizumab) is een darmselectief, gehumaniseerd 
monoklonaal antilichaam dat geïndiceerd is voor gebruik bij 
volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve colitis 
ulcerosa (CU) of matige tot ernstige ziekte van Crohn (ZC) 
die ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden op 
of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of 
een TNF-remmer (tumornecrosefactor-alfa-antagonist).

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) 
is een zeldzame en vaak fatale opportunistische 
infectie van het centrale zenuwstelsel dat geassocieerd 
wordt met het gebruik van Tysabri® (natalizumab, een 
α4β7- en α4β1-integrine antagonist), dat geïndiceerd 
is voor gebruik bij patiënten met multiple sclerose. 
Er wordt verondersteld dat het risico op PML met 
natalizumab voornamelijk te wijten is aan de binding 
aan het α4β1-integrine, dat migratie van leukocyten en 
immuunbewaking van het centrale zenuwstelsel (CZS) 
inhibeert, en niet aan de binding aan α4β7-integrine, 
dat migratie van bepaalde leukocyten naar het gastro-
intestinaal stelsel inhibeert. Het theoretische risico op 
PML met Entyvio® kan echter niet worden uitgesloten 
aangezien Entyvio® aan α4β7-integrine bindt. 

Er is geen bewijs van systemische onderdrukking of 
onderdrukking via het CZS van de immuunwerking 
met Entyvio®. Het theoretische risico dat een patiënt 
behandeld met Entyvio® PML ontwikkelt, kan echter 
niet worden uitgesloten. Daarom moeten patiënten 
behandeld met Entyvio® opgevolgd worden voor 
elk nieuw optreden of verergeren van de volgende 
neurologische klachten en symptomen:

• Progressieve verzwakking aan één zijde van het lichaam 
of onhandigheid van de ledematen

• Verstoord zicht

• Verandering in denken, geheugen en oriëntatie, leidend 
tot verwarring en persoonlijkheidsveranderingen

Elke patiënt met nieuw optreden of verergeren van 
klachten en symptomen die kunnen wijzen op PML, dient 
in overweging genomen te worden voor neurologische 
verwijzing naar een centrum uitgerust om PML te 
diagnosticeren.

Als PML wordt vermoed, mag behandeling met 
Entyvio® niet worden toegediend; eens bevestigd, 
moet de behandeling definitief worden stopgezet. 
Vermoedelijke gevallen van PML dienen gemeld te 
worden aan Takeda of rechtstreeks aan de afdeling 
Vigilantie van het FAGG.

Overwegingen vóór behandeling van patiënten  
met eerdere blootstelling aan natalizumab

Er is geen ervaring in klinisch onderzoek met Entyvio® 
bij patiënten die eerder behandeld werden met 
natalizumab. Gezien natalizumab geassocieerd werd 
met een verhoogd risico op PML, moeten artsen 
normaal na de laatste dosis natalizumab 12 weken 
wachten alvorens de behandeling met Entyvio®  
te initiëren.

Entyvio® voorschrijven

Intraveneus 
Entyvio® wordt toegediend als een intraveneuze 
infusie gedurende 30 minuten en moet gere-
constitueerd en verder verdund worden vóór 
toediening. Entyvio® dient niet intramusculair of als 
een intraveneuze bolus toegediend te worden. 
 
Subcutaan
Na initiatie met intraveneuze infusies, kan 
Entyvio subcutaan worden toegediend, als 
onderhoudsbehandeling, volgend op minimaal 2 
intraveneuze infusies. De subcutane formulering 
is beschikbaar als oplossing voor injectie in een 
voorgevulde spuit of in een voorgevulde pen.  
Zie patiëntenbijsluiter voor meer informatie. 

Vóór initiatie van de behandeling dienen patiënten 
geadviseerd te worden over de potentiële voordelen 
en risico’s van Entyvio®. Na het ontvangen van de 
patiëntenbijsluiter en de patiënten waarschuwings-
kaart van Entyvio® moeten patiënten de mogelijk-
heid krijgen om deze te lezen en vragen te stellen. 
Het is belangrijk dat de algemene gezondheid van 
de patiënt beoordeeld wordt bij elk infusiebezoek 
en dat elke vraag die voortkomt uit het lezen van  
de patiëntenbijsluiter besproken wordt.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Er is geen ervaring in klinisch onderzoek met 
patiënten die gelijktijdig biologische immuno-
suppresiva ontvangen. Het gebruik van Entyvio®  
is daarom niet aanbevolen bij zulke patiënten.

Melding van bijwerkingen

Het is belangrijk om na goedkeuring van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen 
en risico’s van het genees middel voortdurend 
worden gevolgd. De gezondheidszorgbeoefenaars 
worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met 
het gebruik van Entyvio® te melden aan de afdeling 
Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur 
online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.
be of anders via de “papieren meldingsfiche” die 
op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan 
worden afgedrukt op de website van het FAGG, 
www.fagg.be. De ingevulde meldingsfiche kan per 
post verzonden worden 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: adr@fagg.be. 

Gelieve de bijhorende samenvatting van de 
productkenmerken en patiëntenbijsluiter te 
raadplegen.
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