De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het
geneesmiddel Fabrazyme®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is
een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Fabrazyme® te waarborgen (RMA-versie 09/2021).

Fabrazyme® (agalsidase bèta)
Thuisinfusiebehandeling:

Gids voor
beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg
VERSIENR. 2.0

De processen die worden beschreven in dit document dienen als
algemene richtlijnen. Ze zijn onderworpen aan de lokale medische praktijk
en nationale wet- en regelgeving.

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP
(in bijlage) vooraleer Fabrazyme® 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.
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10.1 Logboek

1. DOELSTELLINGEN
Het doel van dit document is om professionele
zorgverleners te begeleiden bij de behandeling
van patiënten die thuis Fabrazyme® krijgen.
Het proces (hieronder in detail beschreven) begint
met de beoordeling en selectie van de patiënt
en bespreking van de vereisten voor thuisinfusie.
Dit wordt gevolgd door het organiseren van
de thuisinfusie en de training.
Voor een aantal lysosomale stapelingsstoornissen is enzymvervangende therapie
beschikbaar. Om het gemak en de kwaliteit van leven te verbeteren,
kan de intraveneuze behandeling plaatsvinden bij de patiënt thuis als aan
specifieke vereisten kan worden voldaan [1-3]. Fabrazyme® infusietherapie is
beschikbaar voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Fabry en wordt
over het algemeen goed verdragen [4-6].
Als aan de vereisten kan worden voldaan, kan de patiënt binnen de woonomgeving
worden behandeld, wat het comfort en de flexibiliteit van de infusietijd verhoogt.
Het voorkomt dat men tijd moet besteden aan verplaatsingen van en naar
het onderzoekscentrum en patiënten kunnen een normaal schoolprogramma
volgen en gemakkelijker hun sociaal en professioneel leven organiseren.
Bovendien is het minder belastend voor de onderzoekscentra [1].
De beslissing om de behandeling met Fabrazyme® over te dragen naar
de thuissituatie van de patiënt wordt genomen door de behandelend arts
en hierbij dient rekening gehouden te worden met de voorkeuren van de patiënt
en zijn/haar medische toestand.
Thuisinfusie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de behandelend
arts. Het verstrekken van het educatieve materiaal mag alleen gebeuren als
de behandelend arts besloten heeft dat de patiënt in aanmerking komt voor
behandeling met thuisinfusie. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend
arts om te zorgen voor een veilige toediening, waarbij wordt geprobeerd
het risico op medicatiefouten en overgevoeligheidsreacties te vermijden.
Dit moet worden gecontroleerd en gedocumenteerd door de behandelend arts.
De processen die worden beschreven in dit document dienen als algemene
richtlijnen. Ze zijn onderworpen aan de lokale medische praktijk en nationale
wet- en regelgeving.
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2. BEOORDELEN
VAN GESCHIKTHEID
VOOR THUISINFUSIE

3. VEREISTEN EN
ORGANISATIE VAN
THUISINFUSIE

Alvorens tot afspraken te komen, moet de arts
die toezicht houdt op de klinische zorg van de patiënt
bepalen of de patiënt voldoet aan de volgende
primaire criteria voor het overdragen van
de onderzoekscentrumbehandeling naar de thuissituatie:

Zodra de patiënt op basis van de primaire criteria geschikt
wordt geacht voor thuisinfusie, moet een reeks vereisten
worden overwogen. Dit om ervoor te zorgen dat de infusies
met Fabrazyme® veilig, efficiënt en betrouwbaar bij de
patiënt thuis kunnen worden toegediend.

• De patiënt wordt medisch stabiel geacht. Er moet een uitgebreide evaluatie
plaatsvinden voordat wordt besloten tot overdracht van de behandeling.

3.1 Patiënt

• De patiënt moet gedurende enkele maanden infusies met Fabrazyme® hebben
gekregen in een gecontroleerde omgeving. Documentatie van een patroon van
goed verdragen infusies zonder infusiegerelateerde reacties (IAR’s) of lichte
IAR’s die onder controle zijn met premedicatie, is een voorwaarde voor de
overdracht van de behandeling naar de thuissituatie.
• De patiënt moet een voorgeschiedenis hebben van naleving van
het voorgeschreven infusieschema.

Algemeen
• De patiënt en/of verzorger(s) zijn door de behandelend arts geïnformeerd over
de thuis te verstrekken behandeling, de daarmee samenhangende risico’s en het
verlenen van medische hulp thuis, zoals over overgevoeligheidsreacties
en medicatiefouten, en zij moeten akkoord gaan met de thuisbehandeling.
• De patiënt en/of verzorger(s) hebben inzicht in de ziekte en zijn in staat om
bijwerkingen zoals overgevoeligheidsreacties en medicatiefouten te herkennen
en de te volgen procedure te begrijpen als deze mochten optreden.
• De thuisomgeving moet bevorderlijk zijn voor infusietherapie thuis, waaronder een
propere omgeving met elektriciteit, water, telefoonverbinding, koelkast en fysieke
ruimte voor de bewaring van Fabrazyme® en andere infusiebenodigdheden.
• De patiënt is ervan op de hoogte gebracht dat de infusie altijd moet worden
toegediend in aanwezigheid van een volwassene, d.w.z. de infusieverpleegkundige
of, als zelfinfusievaardigheden zijn verkregen, een volwassene die kennis
heeft van de infusieprocedures en voldoende is getraind in het omgaan met
een IAR en medicatiefouten (zoals beoordeeld door de behandelend arts of
infusieverpleegkundige).

Medisch
• De patiënt moet fysiek en mentaal in staat zijn om de infusies thuis te
ondergaan. De behandelend arts is verantwoordelijk voor de aanbeveling om
thuis infusies met Fabrazyme® te ontvangen.
• De patiënt heeft veneuze toegang of een centraal veneuze katheter die afdoende
infusie mogelijk maakt.
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3.2 Behandelend arts
• De behandelend arts is verantwoordelijk voor het opstarten van alle
noodzakelijke administratieve handelingen die de andere betrokken partijen
(patiënt en/of verzorger(s), infusieverpleegkundige, apotheek) in staat stellen
verder te gaan.
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• Regelmatige ziekteopvolging van de patiënt met thuisinfusie valt onder
de verantwoordelijkheid van de behandelend arts.
• De juiste planning en bewaking van de infusies valt onder de
verantwoordelijkheid van de behandelend arts en de infusieverpleegkundige.

• De behandelend arts is verantwoordelijk voor het verstrekken aan de patiënt
van de patiëntengids en het logboek.

3.3 Apotheek en infusieapparatuur

• De behandelend arts is verantwoordelijk voor de selectie van
de infusiesnelheid en dosis. De infusiesnelheid van Fabrazyme® die door
de patiënt werd verdragen in een meer gecontroleerde omgeving (bijv. in
het onderzoekscentrum of een andere medische omgeving) mag niet worden
gewijzigd in de thuissituatie, tenzij dit noodzakelijk is vanwege veiligheidsoverwegingen. Eventuele wijzigingen in de toediening van Fabrazyme® moeten
duidelijk worden gedocumenteerd in het logboek (bijlage 1).

De behandeling en alle benodigde materiaal worden verstrekt volgens
de lokale regelingen en voorschriften.

• Thuisinfusie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de behandelend
arts. Distributie van het educatieve materiaal mag alleen plaatsvinden
als de behandelend arts beslist dat de patiënt in aanmerking komt voor
thuisinfusiebehandeling. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend
arts om een veilige toediening aan de patiënt te verzekeren om de risico’s op
medicatiefouten en overgevoeligheidsreacties te vermijden. Dit moet worden
gecontroleerd en gedocumenteerd door de behandelend arts.
• De pre-infusiebehandeling, indien toegediend in het onderzoekscentrum of
een andere medische omgeving (bijv. antihistaminica, paracetamol, ibuprofen,
corticosteroïden), moet worden verstrekt op basis van het patiëntspecifieke
voorschrift en moet worden beschreven in het logboek. Deze behandeling
mag niet worden gewijzigd in de thuissituatie, tenzij de behandelend arts
dit medisch noodzakelijk acht.

3.4 Infusieverpleegkundige
• De infusieverpleegkundige heeft een coördinerende rol ten opzichte van
de behandelend arts en de patiënt en/of verzorger(s) bij het organiseren van
de thuisbehandeling, en zal met de behandelend arts, patiënt en/of
verzorger(s) het niveau van ondersteuning vaststellen dat nodig is in het huis.
• De infusieverpleegkundige is gekwalificeerd om intraveneuze (i.v.) infusies
toe te dienen, is naar behoren getraind in de toediening van Fabrazyme® en is
getraind in de mogelijke bijwerkingen (waaronder ernstige bijwerkingen zoals
anafylactoïde reacties) en de te ondernemen maatregelen als deze mochten
optreden.
• De infusieverpleegkundige zal strikt de voorgeschreven methode van bereiding
en toediening van Fabrazyme® volgen zoals vermeld in deze handleiding.
• De infusieverpleegkundige zal de voorgeschreven dosis en infusiesnelheid van
Fabrazyme® strikt opvolgen zoals vermeld in het logboek (bijlage 1).

• Noodbehandeling moet worden voorzien op basis van het patiëntspecifieke
voorschrift en moet worden beschreven in het logboek.

• De infusieverpleegkundige noteert elke toediening van Fabrazyme®
in het logboek (bijlage 1).

• De behandelend arts moet ervoor zorgen dat er een snelle en betrouwbare
communicatielijn beschikbaar is om een noodreactie te bespoedigen voor
het geval onmiddellijke medische hulp vereist is.

• De juiste planning en bewaking van de infusies valt onder de
verantwoordelijkheid van de behandelend arts en de infusieverpleegkundige.

• Patiënten die bijwerkingen ervaren, moeten onmiddellijk contact opnemen
met de behandelend arts of zijn/haar medisch bevoegd vertegenwoordiger.
Daaropvolgende infusies moeten mogelijk plaatsvinden in een
onderzoekscentrum of andere medische omgeving, naar het oordeel van
de behandelend arts of zijn/haar medisch bevoegd vertegenwoordiger.

6

• In het geval van een IAR moet de infusieverpleegkundige stoppen met
de infusie en de behandelend arts en/of het landspecifieke nationale
noodnummer bellen dat in het logboek wordt beschreven. De behandelend
arts en/of het landspecifieke nationale noodnummer moeten ook worden
gebeld als er kort na voltooiing van de infusie een IAR optreedt. Elke IAR moet
in het logboek worden vastgelegd (bijlage 1).
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4. TRAINING IN HET
VOORBEREIDEN
EN TOEDIENEN
VAN FABRAZYME®

3.5 Voorbehandeling en noodbehandeling
• De juiste voorbehandeling moet worden verstrekt op basis van het
patiëntspecifieke voorschrift. De behandeling die in het onderzoekscentrum of
in een andere medische omgeving werd toegediend, mag niet worden gewijzigd
in de thuissituatie, tenzij de behandelend arts dit medisch verantwoord acht.
• Medicatie moet beschikbaar zijn om te kunnen reageren op een noodsituatie,
indien nodig. De behandelend arts moet de patiënt en/of verzorger voldoende
voorlichten over het gebruik van noodmedicatie.
• In het geval dat de patiënt een bijwerking ervaart, zoals
overgevoeligheidsreacties tijdens of kort na de infusie, moet de infusie
onmiddellijk worden stopgezet en moet contact worden opgenomen met
de behandelend arts of zijn/haar medisch bevoegd vertegenwoordiger om
advies in te winnen. Daaropvolgende infusies moeten mogelijk plaatsvinden
in een onderzoekscentrum of andere medische omgeving. Alle bijwerkingen,
inclusief medicatiefouten, moeten door de behandelend arts worden gemeld
aan de afdeling Geneesmiddelenbewaking van Sanofi (rapporteringsinstructies
worden in deze handleiding vermeld in rubriek 7 Veiligheidsrapportering).

3.6 Het logboek

In principe worden de eerste instructies gegeven
in het onderzoekscentrum en wordt het niveau van
ondersteuning dat nodig is van de infusieverpleegkundige
in de thuissituatie besproken en goedgekeurd door
de behandelend arts en de patiënt en/of verzorger(s).
De behandelend arts is verantwoordelijk voor de organisatie van de thuisinfusie
en moet instemmen met de infusieprocedure voor thuis.

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel Fabrazyme®, om voor
een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen/
voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA-versie 09/2021).

• Het logboek dient als communicatiemiddel voor alle betrokkenen bij
de toediening van Fabrazyme® in de thuissituatie.
• De infusieverpleegkundige/patiënt/verzorger(s) noteert de bevindingen
en acties van het eerste gesprek en alle relevante informatie van
daaropvolgende bezoeken in het logboek.
• Een lijst met broncontacten moet worden ingevuld en thuis beschikbaar zijn
in het logboek voor de patiënt en/of verzorger(s) en de infusieverpleegkundige.
• Het logboek moet bij de patiënt thuis worden bewaard en wordt door
de infusieverpleegkundige/patiënt/verzorger(s) bijgewerkt telkens wanneer
Fabrazyme® wordt toegediend.
• De patiënt moet het logboek bij elke afspraak meenemen naar het
onderzoekscentrum en daarna weer meenemen naar huis.
• In het logboek vermeldt de behandelend arts duidelijk de dosis, het benodigde
gereconstitueerde volume, de infusiesnelheid en eventuele wijzigingen.
De behandelend arts geeft duidelijk aan wat er gedaan moet worden en welke
medicatie toegediend moet worden bij een ernstige IAR conform
de huidige medische normen voor noodbehandeling. De contactgegevens
van de behandelend arts en het landspecifieke nationale noodnummer
worden gedocumenteerd in het logboek (bijlage 1).
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Fabrazyme® (agalsidase bèta)

Logboek voor
Fabrazyme®thuisinfusie
De processen die worden beschreven in dit document dienen als
algemene richtlijnen. Ze zijn onderworpen aan de lokale medische
praktijk en nationale wet- en regelgeving.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Fabrazyme®
gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is
beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP
van een geneesmiddel.

De infusieverpleegkundige voert voor de eerste infusen bij de patiënt thuis
de gehele procedure uit. Als de patiënt er vervolgens de voorkeur aan geeft om
de procedure zelf uit te voeren, of met de hulp van een verzorger, moeten aan
de volgende voorwaarden worden voldaan:
• De patiënt en/of verzorger(s) krijgen voldoende training van
de infusieverpleegkundige over hoe de infusie wordt voorbereid
en toegediend. De infusieverpleegkundige zal de volledige infusieprocedure
uitleggen en demonstreren aan de patiënt en/of verzorger(s), inclusief training
in handhygiëne, de juiste desinfectie en aseptische hantering bij
het voorbereiden van de infusie.
• Bij de volgende bezoeken zal de infusieverpleegkundige aanwezig zijn om
te helpen, indien nodig, totdat de patiënt en/of verzorger(s) zich vertrouwd
voelen met de gehele infusieprocedure.
• Bij het reconstitueren en toedienen van Fabrazyme® moeten de procedures
beschreven in de Samenvatting van de Productkenmerken van Fabrazyme® en
in rubriek 5 “Toediening van Fabrazyme®-infusies” van dit document worden
nageleefd en moet elke toediening van Fabrazyme® worden vastgelegd in
het logboek (bijlage 1).
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• Indien zelfinfusievaardigheden zijn verkregen, moet de infusie altijd
worden toegediend in aanwezigheid van een volwassene die kennis heeft
van de infusieprocedures en voldoende is getraind in het omgaan met een
IAR en medicatiefouten, zoals beoordeeld door de behandelend arts of
infusieverpleegkundige.
• In geval van een IAR moet de infusie onmiddellijk worden stopgezet en moet
de patiënt of verzorger(s) de behandelend arts bellen of zijn/haar medisch
vertegenwoordiger. Raadpleeg in geval van nood de noodgegevens in het
logboek (bijlage 1). Dezelfde procedure moet worden gevolgd als er kort na
voltooiing van de infusie een IAR optreedt.

5. TOEDIENING VAN
FABRAZYME®

5.2 Benodigdheden
Geleverd door het onderzoekscentrum/de apotheek aan de patiënt of aan
een derde partij met het juiste voorschrift:
• Flacons Fabrazyme® (5 mg of 35 mg per flacon); moeten worden bewaard in
een propere koelkast bij een temperatuur tussen +2°C en +8°C.
• Steriel water voor injectie voor het reconstitueren van Fabrazyme®.
• NaCl 0,9%-oplossing, 2 x 250 ml voor i.v. toediening
• NaCl 0,9%-oplossing, 2 x 50 ml om de infusielijn vóór en na de infusie
te spoelen.
• Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% (antiseptische oplossing).
• Geschikt aantal spuiten van 2 ml, 10 ml en 50 ml, afhankelijk van de dosis
Fabrazyme®.
• 3 x steriele injectienaalden (1,1 x 40 mm).
• 1 x infusienaald
• In-line filter van 0,2 micron met lage eiwitbinding.
• Infusietoedieningsset (infusielijn).

Instructies voor gebruik met betrekking tot de
reconstitutie, verdunning en toediening zijn te vinden
in de Samenvatting van de Productkenmerken (SKP).
In deze rubriek vindt u een gedetailleerde beschrijving.

5.1 Voorschrift
De dosis Fabrazyme®, het vereiste gereconstitueerde volume, de infusiesnelheid,
premedicatie, noodmedicatie en eventuele veranderingen worden bepaald door
de behandelend arts. Het voorschrift dient genoteerd te worden in het logboek
(bijlage 1). Eventuele wijzigingen van dit voorschrift (dosis of infusiesnelheid)
moeten opnieuw in het logboek worden vermeld.

• Plakband/tape.
• Steriele doekjes voor huidreiniging.
• Naaldencontainer.
• Handzeep.
• Tourniquet.
• Bijkomende benodigdheden bij gebruik van centraal veneuze katheter:
heparine, NaCl 0,9%-oplossing, naalden, spuiten, verbandverpakking,
steriele handschoenen, grippernaald.
• Premedicatie (indien van toepassing).
• Noodmedicatie (zoals beschreven in logboek).

5.3 Voorbereiding
OPMERKING: De gebruiksaanwijzing (reconstitutie, verdunning en toediening)
vindt u in de SKP. In deze rubriek vindt u een gedetailleerde beschrijving.
1. Bereid een proper werkgebied voor en leg de benodigdheden klaar.
2.	De flacons met Fabrazyme® moeten ongeveer 30 minuten vóór bereiding uit de
koelkast worden gehaald om op kamertemperatuur te komen.
3.	Controleer de vervaldatum die op de bodem van de flaconverpakking staat
(gebruik Fabrazyme® niet na de vermelde vervaldatum).
4. Controleer of het aantal ontvangen flacons correct is.

5.3 STAP 1: Voorbereiding van de materialen

5. Bereid alleen het aantal flacons voor dat nodig is voor één infusie.
Opmerking: De bewaarinstructies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing
in de SKP moeten worden opgevolgd.

10
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5.4 Reconstitueren van Fabrazyme®

4.

Verwijder de lucht in de infusiezak door de lucht in een spuit van 50 ml
op te trekken.

1.

Verwijder de flip-off-dop van de Fabrazyme®-flacon.

5.

2.

Desinfecteer de rubberen stop van de Fabrazyme -flacon met
chloorhexidine en laat aan de lucht drogen.

3.

Open het steriele water voor injectie.

Trek langzaam de gereconstitueerde oplossing uit elke flacon op tot het totale
vereiste volume.
Op het moment dat deze hoeveelheden zijn opgetrokken, mag het
gereconstitueerde product geen schuim bevatten.

4.

Trek de vereiste hoeveelheid (ml) steriel water op in de spuit.
Voor flacons van 35 mg, reconstitueer met 7,2 ml water voor injectie per flacon.
Voor flacons van 5 mg, reconstitueer met 1,1 ml water voor injectie per flacon.

6.

Injecteer voorzichtig het totale volume van de gereconstitueerde Fabrazyme®oplossing in de zak NaCl 0,9%-oplossing.

7.

Meng deze Fabrazyme®-oplossing voorzichtig door de infusiezak rustig om
te keren of licht te masseren. De infusiezak niet schudden of overmatig bewegen.

8.

De verdunde oplossing moet worden gefilterd via een in-line 0,2 micron filter met
lage eiwitbinding tijdens de toediening.

5.

®

Vermijd dat het water voor injectie krachtig uit de spuit op het poeder
terechtkomt, om schuimvorming tot een minimum te beperken. Zorg dat
het water voor injectie langzaam en druppelsgewijs langs de binnenkant van
de flacon wordt toegevoegd. Iedere flacon voorzichtig kantelen en rollen.
De flacon niet omdraaien, zwieren of schudden.

6.

Herhaal het proces voor meer Fabrazyme®-flacons, indien nodig.

7.

Na het mengen kunnen er kleine luchtbellen verschijnen.

8.

Laat de oplossing een paar minuten bezinken om eventuele aanwezige
luchtbellen te laten verdwijnen en ervoor te zorgen dat het poeder goed
wordt gereconstitueerd.

9.

Na reconstitutie moet Fabrazyme® vóór gebruik visueel worden
geïnspecteerd. De gereconstitueerde oplossing moet een heldere, kleurloze
vloeistof zijn die vrij is van vreemde stoffen. Omdat dit een eiwitoplossing
is, kan na verdunning soms lichte vlokvorming/troebelheid (beschreven als
dunne doorzichtige vezels) optreden.

10.

Als er vreemde stoffen of verkleuring van de vloeistof wordt waargenomen,
mag het product niet worden gebruikt en moet de infusieverpleegkundige
en/of behandelend arts worden geïnformeerd.

11.

Het wordt aanbevolen om de flacons onmiddellijk na reconstitutie
te verdunnen om de vorming van eiwitdeeltjes in de loop van de tijd
te minimaliseren.

12.

1.

Desinfecteer de dop/opening van 1 of 2 zakken NaCl 0,9%-oplossing
met chloorhexidine en laat aan de lucht drogen.

2.

Het volume gereconstitueerde Fabrazyme®-oplossing moet gelijk zijn aan
het voorgeschreven volume in het logboek (bijlage 1).

3.

Steek de naald in de dop van de infusiezak en trek langzaam een volume
NaCl 0,9%-oplossing op, equivalent aan het volume van de gereconstitueerde
Fabrazyme®-oplossing die moet worden toegevoegd.
Als het voorgeschreven gereconstitueerde volume bijvoorbeeld 14 ml is, verwijder
dan 14 ml (2 x 7 ml) uit de zak met NaCl-oplossing. Verwijder nooit meer dan de helft
van de inhoud van de zak NaCl-oplossing om ervoor te zorgen dat ten minste de helft
van de verdunde oplossing bestaat uit NaCl-oplossing.

5.5 STAP 5: Trek langzaam de
gereconstitueerde oplossing uit elke flacon
op tot het totale vereiste volume

5.6 Infusielijn vullen

5.4 STAP 4: Trek de vereiste hoeveelheid
steriel water op in de spuit

1.

Haal het infusiesysteem uit de verpakking en sluit het met behulp van
de rolklem. Sluit de in-line filter aan op de infusielijn.

2.

Sluit de spike aan op de zak met NaCl 0,9%-oplossing die geen Fabrazyme®
bevat en vul het infusiesysteem door de druppelkamer ondersteboven
te houden en de klem te openen.

3.

Vul het gehele systeem, verwijder eventueel aanwezige luchtbellen
en sluit de rolklem.

4.

Sluit de infusiezak met Fabrazyme® aan op het y-systeem.
Houd de klem gesloten.

5.5 STAP 5: Het gereconstitueerde product
mag geen schuim bevatten

5.7 De naald in de ader inbrengen
In geval van zelfinfusie moet de volwassen persoon die tijdens de infusiesessie
aanwezig is, adequaat getraind zijn (door de infusieverpleegkundige,
behandelend arts of zijn/haar medisch bevoegd vertegenwoordiger) in de
techniek van het inbrengen van de naald.

Alle ongebruikt geneesmiddel of afvalmateriaal moet worden vernietigd
overeenkomstig de lokale voorschriften.

5.5 Verdunning

12

5.4 STAP 2: Desinfecteer de flacon

5.4 STAP 5: Voorkom dat het water voor
injectie krachtig uit de spuit komt

5.5 STAP 3: Trek langzaam het vereiste volume
NaCl 0,9%-oplossing op, equivalent aan het
volume van het gereconstitueerde Fabrazyme®

1.

Zorg ervoor dat een aantal stukjes tape klaar zijn voor gebruik en dat het
begin van het infusiesysteem binnen handbereik is. Plaats de chloorhexidine
in de buurt samen met wat gaasjes.

2.

Haal de infusienaald uit de verpakking.

3.

Laat de patiënt gaan zitten en laat één arm op de tafel rusten (bij voorkeur
op een propere doek).

4.

Breng de tourniquet aan, desinfecteer het gebied waar de naald moet worden
ingebracht en laat drogen.

5.

Trek de huid strak en steek de naald (met het oog naar boven gericht) onder
een lichte hoek door de huid en in de ader. Wanneer de naald in de ader
terechtkomt, zal er een weinig bloed zichtbaar zijn bij het begin van de leiding.

13
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6.

Breng de naald ongeveer 0,5 cm in de ader in om ervoor te zorgen dat deze
niet onmiddellijk weer uit de ader springt. Gebruik tape om de naald op zijn
plaats te houden. Sluit het systeem met filter aan op de naald.

7.

Verwijder de tourniquet; de leiding vult zich nu met bloed. Als dit niet gebeurt,
is de naald niet correct in de ader geplaatst. Het proces moet dan worden
herhaald met een nieuwe naald. Open de klem voor NaCl 0,9% oplossing.

8.

Pas de infusiesnelheid aan volgens het voorschrift (logboek, bijlage 1) en
open de klem. Ga zitten en ontspan terwijl de infusie plaatsvindt.

5.8 Toediening
• Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk worden
gebruikt. Als het niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de bewaarduur
en -omstandigheden tijdens gebruik onder de verantwoordelijkheid van
de gebruiker. Het product verdund in NaCl 0,9%-oplossing behoudt tot 24 uur
zijn chemische stabiliteit indien bewaard bij een temperatuur tussen 2°C
en 8°C en beschermd tegen licht.
• De dosis Fabrazyme®, de infusiesnelheid en eventuele wijzigingen worden
bepaald door de behandelend arts. De behandeling mag niet worden gewijzigd
in de thuissituatie, tenzij de behandelend arts dit medisch verantwoord acht.
• Nadat de infusie met Fabrazyme® is voltooid, wordt het systeem met dezelfde
snelheid gespoeld met NaCl 0,9%-oplossing en de naald verwijderd.

5.9 Voorbereiding van de infusie met Fabrazyme®
in geval van een centraal veneuze katheter
Wanneer de patiënt een centraal veneuze katheter heeft voor de toediening van
Fabrazyme®, wordt de patiënt en/of verzorger(s) getoond hoe de toegang moet
worden verzorgd door de infusieverpleegkundige, als dit nog niet is getoond tijdens
infusies in het onderzoekscentrum.

6. VEILIGHEIDSINFORMATIE
FABRAZYME®
Raadpleeg rubriek 4 van de actuele Samenvatting van
de Productkenmerken (SKP) voor volledige informatie
over de veiligheid van Fabrazyme®.

7. VEILIGHEIDSRAPPORTERING
Een bijwerking (AE) wordt gedefinieerd als elk ongewenst
fysiek, psychologisch of gedragsvoorval bij een patiënt
die een geneesmiddel toegediend heeft gekregen dat niet
noodzakelijkerwijs een causaal verband hoeft te hebben
met deze behandeling. Een ernstige bijwerking (SAE) omvat
een voorval dat gedefinieerd wordt als het hebben van ten
minste één van de volgende resultaten of kenmerken:
• Leidt tot overlijden.

De juiste zorg van een centraal veneuze katheter thuis omvat regelmatige irrigatie
met heparine om stolling te voorkomen en aandacht voor een steriele techniek om het
hulpmiddel vrij te houden van infectieuze agentia.

• Is levensbedreigend (elk voorval waarbij de patiënt risico liep op overlijden op het
moment van het voorval; het verwijst niet naar een voorval dat hypothetisch tot de dood
had kunnen leiden als het ernstiger was geweest).

De patiënt en/of verzorger(s) worden geïnformeerd over de volgende
noodzakelijke stappen:

• Vereiste ziekenhuisopname of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname.

• Dek de infusieplaats tijdens gebruik af met transparant afsluitend verband.
Er is geen verband nodig wanneer ze niet in gebruik is.

• Leidt tot aanhoudende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid
(elke bijwerking die resulteerde in een aanzienlijke verstoring van
het vermogen van een persoon om dagelijkse activiteiten uit te voeren).

• Spoel voor en na elk gebruik met 5 ml NaCl 0,9%-oplossing.

• Is een aangeboren afwijking/geboorteafwijking.

• Spoel na elk gebruik met 5 ml heparine (100 E/ml).

• Is een belangrijk medisch voorval (elk voorval dat, op basis van het juiste medische
oordeel, de patiënt in gevaar kan brengen en medische of chirurgische interventie kan
vereisen om een van de bovengenoemde resultaten te voorkomen).
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In geval van niet-ernstige en ernstige bijwerkingen, vul een formulier
voor bijwerkingen in (bijlage 2) of neem contact op met Sanofi
Geneesmiddelenbewaking op Pharmacovigilance.belgium@sanofi.com of bel het
lokale Sanofi-nummer [+32 (0) 2 710 54 00], of raadpleeg de nationale wettelijke
vereisten binnen 24 uur.

9. REFERENTIES

Als de patiënt vaststelt dat er een fout is gemaakt bij de bereiding en/of
toediening van het geneesmiddel, moet de patiënt of infusieverpleegkundige de
behandelend arts informeren om de juiste actie te bepalen. Alle medicatiefouten
moeten door de behandelend arts als spontane melding aan de afdeling
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Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook
mogelijke medicatiefouten, geassocieerd met het gebruik van Fabrazyme®, 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 gele
fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt
op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post
verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03–
1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be.

8. OVERIGE
INFORMATIE

10. BIJLAGEN
10.1 Logboek

Raadpleeg de Samenvatting van de Productkenmerken
(SKP) voor volledige indicatieverklaringen en verdere
informatie over het goedgekeurde gebruik van
Fabrazyme®. Overige gedetailleerde informatie over
Fabrazyme® is beschikbaar op de volgende website:

10.2 Formulier voor gerichte opvolging van enzymvervangingstherapie
10.3 ISI formulier voor spontane rapportering

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
(zie http:// www.ema.europa.eu).
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Bijlage 10.1
Logboek voor thuisinfusie van Fabrazyme®

Contactgegevens (in te vullen door de behandelend arts)
Noodnummer:

Patiënt

Behandelend arts

Naam:

Naam:

Geboortedatum:

Onderzoekscentrum:

Adres:

Adres:

Postcode/plaats:

Postcode/plaats:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:
Noodgeval:

Verzorger van de patiënt
Naam:

Verpleegkundige

Adres:

Naam:
Organisatie:

Postcode/plaats:

Fabrazyme® toegediend sinds:

(DD-MM-JJJJ)

Eerste thuisinfusie:

(DD-MM-JJJJ)

Doseringsschema Fabrazyme®
Dosis:
Frequentie:
Infusiesnelheid:
Vereist gereconstitueerd volume (ml):
Totaal volume in infusiezak (ml):
Premedicatie:
(indien van toepassing)
Redenen voor thuisinfusie met
Fabrazyme®:
Bevindingen en acties uit
het eerste gesprek:

Adres:

Telefoonnummer:
Postcode/plaats:
Apotheek

Toedieningsgegevens (in te vullen door de behandelend arts)

Beschrijf de ondersteuning die thuis
door de infusieverpleegkundige moet
worden verstrekt:

Telefoonnummer:

Naam:
Adres:

Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
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Noodzakelijke acties in geval van een ernstige infusiegerelateerde reactie

Vul dit formulier in voor elke infusiesessie

(in te vullen door behandelend arts)
1. Stop de infusie
2. Bel het nationale noodnummer
Telefoonnummer:

• De patiënt en/of verzorger(s) is/zijn geïnformeerd over de bijbehorende risico’s van thuisinfusie van
Fabrazyme® en er is voldoende informatie verstrekt over het gebruik van noodmedicatie.
• In geval van een infusiegerelateerde reactie moet de infusie onmiddellijk worden stopgezet.
• Noodzakelijke acties in geval van een ernstige infusiegerelateerde reactie, inclusief contactgegevens voor
noodgevallen, worden beschreven in het logboek. Houd deze informatie bij de hand tijdens de infusieprocedure.

Dosis

3. Bel de arts

Vereist gereconstitueerd volume (ml):

Telefoonnummer:

Aantal gebruikte flacons:

(Flacons van 35 mg:)

Telefoonnummer (24 u):
Naam arts:

Duur van toediening:

Naam onderzoekscentrum:

Snelheid van toediening:

Adres:

Problemen/opmerkingen
met betrekking tot de infusie,
indien van toepassing (inclusief
infusiegerelateerde reactie(s),
ondernomen actie en resultaat):

4. Noodmedicatie

Algemene gezondheidstoestand
van de patiënt – Beschrijf eventuele
nieuwe gezondheidsproblemen die u
momenteel ondervindt vóór de infusie,
indien van toepassing:

Medicatie, inclusief dosis:

(Flacons van 5 mg:)

5. Te verwittigen contactpersoon van patiënt
Naam:

Naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de infusie

Telefoonnummer:

Datum van infusie:

(DD-MM-JJJJ)

Verpleegkundige:
Verzorger (indien anders dan hierboven):
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Bijlage 10.2
Formulier voor gerichte opvolging van enzymvervangingstherapie

In de rubriek “Informatie over het/de verdachte product(en)” van het documentatieformulier Individuele
Veiligheidsinformatie (Individual Safety Information, ISI) en in de rubriek “Verdachte medicatie/medisch
hulpmiddel (Medical Device, MD)/Vaccin (V)” van het ISI formulier voor spontane rapportering, dient u het
volgende te verzamelen:
•
Toedieningsschema
•
Datum van laatste dosis (voorafgaand aan voorval)

Als het voorval een infusiegerelateerde reactie was, zijn er dan stalen afgenomen voor
immunologisch onderzoek? Zo ja, verstrek dan de volgende gegevens:
Welk laboratoriumonderzoek (indien van
toepassing) is er besteld en wat waren
de resultaten?
Welk immunologisch onderzoek (indien
van toepassing) is er besteld en wat waren
de resultaten?
•

In de rubriek “Informatie over bijwerkingen (beschijf voorval)” van het ISI-documentatieformulier
en in de rubriek “Beschrijving van de casus” van het ISI formulier voor spontane rapportering,
dient u: te specifiëren of het vooral al dan niet een infusiegerelateerde reactie is. Zo ja, verstrek
dan de volgende gegevens:
Hoelang na de infusie is de reactie
begonnen?

(tijd tot aanvang)

Wat was de ernst?

(licht, matig of ernstig)

Is er een corrigerende behandeling
toegediend?
Is er tijdens de infusie een medicatiefout
opgemerkt die het optreden van het
voorval zou kunnen verklaren?
Vermeld of de bijwerking verband hield met een thuisinfusie. Zo ja, verstrek dan de volgende gegevens:
Wanneer is de patiënt begonnen met
thuisinfusies?
Ongeveer hoeveel thuisinfusies heeft
de patiënt gehad tot het moment van de
bijwerking?
Heeft de patiënt op enig moment een
vergelijkbare bijwerking ervaren tijdens
een ziekenhuisinfusie?
Wie heeft de thuisinfusie die bij dit voorval
hoort, toegediend?
Is er een 0,2 micron in-line filter gebruikt
tijdens de thuisinfusie?
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•

Wat waren de datum en het tijdstip
van de staalname?
Welke specifieke testen zijn er
uitgevoerd?

In de rubriek “Medische voorgeschiedenis/risicofactoren” van het ISI-documentatieformulier en
in de rubriek “Huidige ziektes/medische voorgeschiedenis/risicofactoren” van het ISI formulier
voor spontane rapportering, dient u het volgende aan te geven: Heeft de patiënt eerder andere
enzymvervangingstherapieën ondergaan? Zo ja, verstrek het volgende:
Productnaam
Doseringsfrequentie
Totale dosis
Begindatum
Stopdatum
Reden voor stopzetting van eerdere
enzymvervangingstherapie (bv.
ontwikkeling van antilichamen, ernstige
bijwerking, enz.)
In de rubriek “Bijkomende geneesmiddelen” van het ISI-documentatieformulier en in de rubriek
“Bijkomende medicatie/medisch hulpmiddel/vaccin” van het ISI formulier voor spontane
rapportering, dient u het volgende te verzamelen: Werd er pre-infusiemedicatie toegediend? Zo ja,
verstrek het volgende:
Productnaam

(Merknaam/INN)

Dosering

(Eenheid/frequentie/aantal)

Datum van eerste pre-infusiegebruik

(Begindatum)

Datum van laatste pre-infusiegebruik (of
aanhoudend)

(Stopdatum of duur)
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Bijlage 10.3
ISI formulier voor spontane rapportering
Oranje vak uitsluitend voor gebruik door Sanofi

3. Melder
Voornaam:

1. Administratief gedeelte enkel
voor filiaal/partner
Contactdatum bedrijf:

2. Patiënt

Achternaam:

Titel / naam:
Geslacht:

Beroep:
(M/V/ong)

Adres:

Ontvangstdatum lokale
geneesmiddelenbewaking:

Adres:

Postcode:

Land van voorval:

Postcode:

Land:

Sociale media-geval:
Zo ja: Naam van de
sociale media:

(Ja/nee)

Land:
Telefoonnummer:
E-mail:

Initieel of opvolging:
Geboortedatum:
Global Safety
Database-ID:
Lokale ref. ID:
Lokale PTC-ID:
Globale PTC-ID:

Leeftijd of leeftijdsgroep
(op het moment van de
reactie):
Lengte (cm):
Gewicht (kg):
Register-ID-nr.:

Telefoonnummer:
E-mail:
Als de primaire melder een consument
is, zijn er dan contactgegevens van een
professionele zorgverlener verstrekt?*

(Ja/nee/n.v.t.)

Als uw land toestemming van de patiënt
vereist om contact op te nemen met de
professionele zorgverlener, heeft de
patiënt dan toestemming gegeven?*,**

(Ja/nee/n.v.t.)

Is er een verzoek voor opvolging naar
de melder gestuurd?

(Ja/nee/n.v.t.)

De melder zal geen verdere informatie
ontvangen

(Geef aan)

De melder wil niet gecontacteerd
worden door de afdeling
Geneesmiddelenbewaking

(Geef aan)

* Zo JA, probeer dan contact op te nemen met de professionele zorgverlener
**Zo NEE, neem dan geen contact op met de professionele zorgverlener en documenteer
de communicatie
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Bijlage 10.3
ISI formulier voor spontane rapportering

Opmerkingen
(Aanvullende informatie: presentatie, spuit, enkele dosis, multidosis, bewaarcondities):

4. Verdachte medicatie / medisch hulpmiddel (MD) / vaccin (V)
Merknaam/INN
Indicatie
Dosering / eenheid / frequentie / aantal
Lotnummer (Verplicht. Indien niet
beschikbaar, voer n.v.t. in/ indien
helemaal niet te verkrijgen voer NEE in)

5. Bijkomende medicatie / medisch hulpmiddel / vaccin

Begindatum (DD/MM/JJJJ)

Indicatie

Einddatum of duur (DD/MM/JJJJ)

Dosering / eenheid / frequentie / aantal

Toedieningsweg

Lotnummer

Bedrijfsproduct (ja/nee)

Begindatum (DD/MM/JJJJ)

Primair/booster (V)

Einddatum of duur (DD/MM/JJJJ)

Injectieplaats (V)

Toedieningsweg

Kant (V)

Bedrijfsproduct (ja/nee)

Merknaam/INN

Is er een medisch hulpmiddel
beschikbaar voor evaluatie (MD)?

(Ja/nee)

Heeft het probleem zich voorgedaan bij
het eerste gebruik of bij het hergebruik
van het medische hulpmiddel (MD)?

(Ja/nee)

Primair/booster (V)
Injectieplaats (V)
Kant (V)

Opmerkingen
Als het bedrijf vermoedt dat het product verkeerd gebruikt is volgens de lokale vergunning voor het in de handel brengen:
Is het opzettelijk?

(Ja/nee/ongekend)

Op initiatief van

(Zorgverlener/consument/ongekend)

Voor een behandelingsdoel?

(Ja/nee/ongekend)
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(Aanvullende informatie: presentatie, spuit, enkele dosis, multidosis, bewaarcondities):
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6. Beschrijving van de reactie

9. Voorgeschiedenis van bijwerking op eerdere toediening van vaccin (V)

Reactie

Productnaam / therapeutische klasse

Datum van aanvang (DD/MM/JJJJ)

Datum van optreden (DD/MM/JJJJ)

Einddatum of duur (DD/MM/JJJJ)

Reactie

Resultaat

Duur

Corrigerende behandeling

Opmerkingen

Ondernomen actie
Is de reactie verminderd nadat het
product werd stopgezet?
Kwam de reactie terug nadat het
product opnieuw was gestart?
Soort reactie (V)

10. Aanvullende onderzoeken
Type / resultaten (geef eenheid aan /
voeg fotokopieën toe indien relevant.
Als de patiënt overleden is, specifieer
dan of er een autopsie is uitgevoerd
en wat het resultaat was)

Gebrek aan werkzaamheid/falen (V)

7. Beschrijving van de casus
Tekenen en symptomen, mogelijke oorzaken,
progressie, behandelingen, relevante medische
voorgeschiedenis, onderzoeken, ernst

8. Huidige ziektes / medische voorgeschiedenis / risicofactoren
Persoonlijk (indien relevant voor de in dit formulier
beschreven reactie):

Familie (indien relevant voor de in dit formulier
beschreven reactie):
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11. Ernst
Niet ernstig

Ernstig (selecteer minstens één van de onderstaande criteria)

Overlijden

Datum van overlijden:

Autopsie uitgevoerd

(Ja/nee/ongekend)

Levensbedreigend
Medisch significant (volgens
professionele zorgverlener)
Noodzaak voor ziekenhuisopname
of verlenging van een bestaande
ziekenhuisopname
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Deze pagina is met opzet leeg gelaten.

Duur van ziekenhuisopname
Aanhoudende of belangrijke invaliditeit
of arbeidsongeschiktheid
Vermoedelijke overdracht van
besmettelijke stof
Aangeboren afwijking,
geboorteafwijking
Is deze reactie gemeld aan de
regelgevende instantie?

(Ja/nee)

Naam en handtekening
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