
De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het 

in de handel brengen van het geneesmiddel FLOLAN. Het verplicht plan voor risicobeperking in 

België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 

doeltreffend gebruik van FLOLAN te waarborgen (RMA versie 01/2017). 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP (in 

bijlage) vooraleer FLOLAN 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”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
met pH 12 oplosmiddel 
 

 
 

 

 

Belangrijke informatie voor zorgverleners  

over de nieuwe formulering van FLOLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

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 

risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van FLOLAN te 

waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:  

 Informatie over de verschillen in formulering van het nieuwe oplosmiddel en de verschillen ten 

aanzien van bewaring en toediening.  

 Het risico op een foutief gebruik van het geneesmiddel gedurende de periode waarin beide 

oplosmiddelen beschikbaar zijn voor de transitie naar de nieuwe formulering, 

 Het belang om de patiënten adequaat te informeren over de nieuwe formulering en hem/haar de 

juiste instructies te geven over de verschillen in bereiding, bewaring en toediening.  

 Informatie dat de oplosmiddelen niet onderling verwisselbaar zijn en dat patiënten de nieuwe 

formulering pas mogen ontvangen nadat ze door hun arts grondig geïnformeerd zijn.  

 De noodzaak om patiënten die in de toekomst worden overgeschakeld naar een andere intraveneuze 

prostanoïde behandeling, te informeren over de verschillen betreffende reconstitutie, bewaring en 

toediening die hiervan het gevolg zijn. 
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Inleiding 
__________________________________________________ 
 

 

 FLOLAN 0,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie is geïndiceerd 

voor: 

Pulmonale arteriële hypertensie  

FLOLAN is aangewezen voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie 

(PAH) (idiopatische of overerfbare PAH en PAH geassocieerd met 

bindweefselaandoeningen) bij patiënten met WHO functionele klasse III en IV-

symptomen om zo de inspanningscapaciteit te verbeteren.  

Nierdialyse  

FLOLAN is aangewezen voor gebruik tijdens de hemodialyse in acute situaties 

wanneer het gebruik van heparine een hoog risico heeft op het veroorzaken of 

verergeren van bloedingen of wanneer heparine gecontra-indiceerd is. 

 FLOLAN 1,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie is 

aangewezen voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) 

(idiopatische of overerfbare PAH en PAH geassocieerd met 

bindweefselaandoeningen) bij patiënten met WHO functionele klasse III en IV-

symptomen om zo de inspanningscapaciteit te verbeteren.  

 

FLOLAN wordt toegediend via een continue intraveneuze infusie en wordt geleverd 

als twee of drie injectieflacons: één met de actieve gevriesdroogde stof en één of 

twee met een speciaal oplosmiddel voor de reconstitutie van de actieve stof, 

waarmee de uiteindelijke oplossing voor de intraveneuze infusie wordt bereid. 

 

Er is een nieuwe formulering van het oplosmiddel (pH12) voor oplossing voor 

infusie voor FLOLAN beschikbaar. De gereconstitueerde FLOLAN oplossing, 

bereid met de nieuwe formulering (pH 12) van het oplosmiddel voor oplossing voor 

infusie, is stabieler waardoor het gebruik van een koelhoes (koude pak) tijdens de 

toediening overbodig is.  
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Rationale voor de nieuwe samenstelling van FLOLAN 
__________________________________________________ 
 
 
FLOLAN met pH 12 oplosmiddel combineert de bewezen klinische voordelen van 

FLOLAN met meer comfort voor patiënten met PAH (1). 

 het actieve bestanddeel, epoprostenol, blijft ongewijzigd; 

 door de pH van het oplosmiddel te verhogen van 10,5 naar 12 is de 

thermostabiliteit van FLOLAN met pH 12 oplosmiddel verbeterd ten opzichte 

van de oorspronkelijke samenstelling;  

 bijgevolg kan de oplossing na bereiding langer worden gebruikt zonder een 

koelhoes te moeten gebruiken; 

 na verdunning kunnen oplossingen van Flolan met pH 12 oplosmiddel tot 

maximaal acht dagen in de koelkast bewaard worden voor ze te gebruiken. 

 

Er werd een vier weken durende studie over de overschakeling van FLOLAN op 

FLOLAN met pH 12 oplosmiddel uitgevoerd bij 16 patiënten. In vergelijking met de 

oorspronkelijke samenstelling meldden patiënten voor FLOLAN met pH 12 

oplosmiddel: (2) 

 een gemakkelijkere toediening; 

 geen verschil op het vlak van klinische doeltreffendheid of bijwerkingen; 

 geen significante verandering in dosis voor de patiënt; 

 geen verslechtering in fysieke of gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit. 
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Reconstitutie en verdunning van FLOLAN met pH 12 
oplosmiddel 

(1)
  

__________________________________________________ 
 
 

 Net als voor FLOLAN, is de stabiliteit van FLOLAN met pH 12 oplosmiddel 

consistent, ongeacht de concentratie van de oplossing. 

 Bereiding en toediening zijn precies hetzelfde als voor de oorspronkelijke 

FLOLAN. 

 Na reconstitutie mag FLOLAN enkel worden verdund met pH 12 oplosmiddel. 

 
 

Vaak gebruikte concentraties voor de behandeling van PAH worden als volgt 

bereid: 

Voor de bereiding van 100 ml oplossing met een uiteindelijke concentratie van:  

5.000 ng/ml  Los de inhoud van één flacon van 0,5 mg met pH 12 oplosmiddel op;  
 voeg voldoende oplosmiddel toe om in totaal 100 ml te verkrijgen. 

10.000 ng/ml  Los de inhoud van twee flacons van 0,5 mg met pH 12 oplosmiddel op;  
   voeg voldoende oplosmiddel toe om in totaal 100 ml te verkrijgen. 

15.000 ng/ml  Los de inhoud van één flacon van 1,5 mg met pH 12 oplosmiddel op;  
   voeg voldoende oplosmiddel toe om in totaal 100 ml te verkrijgen. 
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FLOLAN met pH 12 oplosmiddel biedt mogelijkheden voor 
bewaring en temperatuur die FLOLAN niet biedt 

(1)
  

__________________________________________________ 
 

 

 Eenvoudige toediening: dezelfde gebruiksaanwijzing voor alle concentraties. 

 De verdunde oplossing mag tot acht dagen voor gebruik worden bewaard bij 

2-8°C. 

 Patiënten hoeven met Flolan met pH 12 oplosmiddel geen koelhoezen te 

gebruiken. 

 De cassette moet minder vaak worden vervangen in vergelijking met de 

oorspronkelijke Flolan oplossing. 

 De gebruiksduur van Flolan met pH 12 oplosmiddel is identiek bij onmiddellijk 

gebruik na verdunning of na bewaring bij 2-8°C gedurende maximaal acht 

dagen. 

 

Flolan met pH 12 oplosmiddel mag worden gebruikt:  

 

Gedurende max. 72 uur   bij max. 25°C 

Gedurende max. 48 uur   bij max. 30°C  

Gedurende max. 24 uur   bij max. 35°C 

Gedurende max. 12 uur   bij max. 40°C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTIES:  

1. Flolan met pH 12 oplosmiddel SPK.  
2. Provencher S, et al. PLoS One 2015; 10 (3): e0120657. 
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Educatief materiaal voor patiënten 

______________________________________________ 
 
Wij raden u aan om na te gaan of PAH-patiënten die een behandeling met FLOLAN 

krijgen op de hoogte zijn van het nieuwe oplosmiddel voor oplossing voor infusie  

(pH 12) en van de correcte instructies voor reconstitutie, bewaring en toediening van 

FLOLAN die werd bereid met het nieuwe oplosmiddel voor oplossing voor infusie. 

De volgende materialen zijn hiervoor ter beschikking: 

 INFORMATIEGIDS VOOR PATIENTEN - FLOLAN met pH 12 oplosmiddel 

gebruiken 

 PATIENTENKAART - Belangrijke nieuwe informatie voor patiënten die 

FLOLAN gebruiken 

 

 

GSK contact voor meer informatie over FLOLAN en 
bestelling van educatief materiaal 
______________________________________________ 
 

Dr. Koen Jacobs - Medical Affairs Manager 

koen.x.jacobs@gsk.com 

0497/51 50 62  

 

 

Melden van bijwerkingen  
______________________________________________ 
 
Melden van bijwerkingen: 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 

gebruik van FLOLAN 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 02/528.40.01, of per mail 

naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 
E.R./V.U.: GlaxosmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v., Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, B-1300 Wavre 
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