
Betreft:  Rechtstreekse communicatie aan gezondheidszorgbeoefenaars (RMA of Risk Minimisation Activities) over het correcte gebruik van 
Humalog® (insuline lispro) 200 eenheden/ml KwikPen™ om medicatiefouten te voorkomen.

Mevrouw, Meneer, Dokter, Professor, Beste gezondheidszorgbeoefenaar,

Humalog® wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes. Sinds een jaar zijn er twee verschillende concentraties beschikbaar in een 
voorgevulde pen, KwikPen™: 100 eenheden/ml en 200 eenheden/ml.

We willen u herinneren aan enkele belangrijke elementen in verband met het veilig gebruik van de Humalog® 200 eenheden /ml KwikPen™.

1.  De injecteerbare oplossing insuline lispro 200 eenheden/ml MOET VERPLICHT worden toegediend, UITSLUITEND door het gebruik van de 
voorgevulde wegwerppen Humalog® 200 eenheden/ml (KwikPen™). Het gebruik van een ander insulinetoedieningssysteem kan leiden tot 
overdosering en een ernstige hypoglycemie.

2.  Het is belangrijk dat de patiënten die de injecteerbare oplossing Humalog® 200 eenheden/ml KwikPen™ gebruiken, zich bewust zijn van 
dit risico en dat ze zichzelf geen insuline Humalog® 200 eenheden/ml KwikPen™ toedienen met een insulinespuit of met een insulinepomp.

3.  Wanneer van de ene concentratie Humalog® naar de andere wordt overgeschakeld (bv. 100 eenheden/ml naar 200 eenheden/ml of 
omgekeerd), moet het aantal eenheden niet worden veranderd. Het doseringsvenster van de twee pennen toont het aantal te injecteren 
eenheden insuline lispro. Een onnodige omrekening van de dosis kan leiden tot onderdosering of overdosering, die een hyperglycemie/
hypoglycemie kan veroorzaken.

4.  Wanneer u Humalog® KwikPen™ voorschrijft, zorg er dan voor dat de concentratie duidelijk op het voorschrift vermeld is.

5.  Vergeet de patiënteninformatiebrochure Humalog® KwikPen™ niet aan uw patiënten mee te geven, alvorens hen voor de eerste keer 
Humalog® KwikPen™ voor te schrijven.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel HUMALOG® 200 eenheden/ml KwikPen™.  
Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel die werd genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van 
HUMALOG® 200 eenheden/ml KwikPen™ te waarborgen (RMA, versie 07/2015).



Humalog® 

KwikPen™
200
UI/ml•E/ml

A utiliser uniquement dans ce stylo, sinon un surdosage grave peut survenir 

Nur in diesem Pen anwenden, sonst kann schwere Überdosierung auftreten.

Alléén gebruiken met deze Pen, anders kan een ernstige overdosering optreden

Solution injectable en stylo prérempli / Oplossing voor injectie in 
voorgevulde pen / Injektionslösung in einem Fertigpen

Insuline lispro, insulin lispro 
Voie sous-cutanée.
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Subcutaan gebruik.
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Zur subkutanen Anwendung.
Packungsbeilage beachten.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Médicament soumis à prescription médicale
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Verschreibungsp�ichtig

5 stylos de 3 ml / 5 pennen van 3 ml / 5 Pens zu je 3 ml 

De verpakking van Humalog® 200 eenheden/
ml KwikPen™ is donkergrijs, terwijl de 
verpakking van Humalog® 100 eenheden/ml 
KwikPen™ wit is.

Geel kader met waarschuwing: ‘Alléén 
gebruiken met deze pen, anders kan een 
ernstige overdosering optreden’

De concentratie ‘200 eenheden/ml’ is in een 
geel venster afgedrukt.

De concentratie ‘100 eenheden/ml’ wordt op 
een witte achtergrond afgedrukt.

Het herkennen van de voorgeschreven 
concentratie 

De volgende informatie-elementen 
helpen u de verpakking van Humalog® 
200 eenheden/ml KwikPen™ te 
onderscheiden van de verpakking van 
Humalog® 100 eenheden/ml KwikPen™.

Gebruik de afbeeldingen hieronder om 
uw patiënten op de hoogte te brengen 
van de verschillende informatie-
elementen.

Verpakking Humalog® 200 eenheden/ml



De concentratie ‘200 eenheden/
ml’ wordt in een geel venster 
weergegeven.

De concentratie ‘100 eenheden/
ml’ wordt in een wit venster 
weergegeven.

De voorgevulde wegwerppen Humalog® 
200 eenheden/ml KwikPen™ is 
donkergrijs.

De voorgevulde wegwerppen Humalog® 
100 eenheden/ml KwikPen™ is 
blauwgrijs.

Het etiket van Humalog® 200 eenheden/
ml KwikPen™ is bordeaux en bevat een 
ruitjesmotief.

Het etiket van Humalog® 100 eenheden/
ml KwikPen™ is bordeaux en wit.

De volgende informatie-elementen helpen u Humalog® 200 eenheden/ml KwikPen™ 
van Humalog® 100 eenheden/ml KwikPen™ te onderscheiden.

Voorgevulde wegwerppen Humalog® 200 eenheden/ml KwikPenTM

Voorgevulde wegwerppen Humalog® 100 eenheden/ml KwikPenTM

Verpakking Humalog® 100 eenheden/ml



Melding van bijwerkingen en medicatiefouten

Neem contact op met Lilly op het telefoonnummer 02/548.84.84 of via mail op Safety_bemail-drug@lilly.com om medicatiefouten of 
bijwerkingen in verband met het product Humalog® 200 eenheden/ml KwikPen™ te melden.

Medicatiefouten of bijwerkingen in verband met het product kunnen ook aan de divisie Vigilantie van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) worden gemeld (zie onderaan).

Gelieve Lilly te contacteren op 02/548.84.84 of via medinfo_belgium@lilly.com als u een vraag hebt over de inhoud van deze brief, over 
het correcte en veilige gebruik van Humalog® 200 eenheden/ml KwikPen™ of om extra exemplaren van de patiënteninformatiebrochure 
te vragen. Vermeld daarbij de volgende informatie: naam van het product, type RMA-materiaal, taal (beschikbaar in de 3 landstalen), 
hoeveelheid, evenals het leveringsadres.

Dit materiaal is ook beschikbaar op www.fagg.be  Kader (onderaan) “Links naar nuttige pagina’s en documenten voor de 
gezondheidszorgbeoefenaars”  RMA-Materialen (in alfabetische orde).

Hoogachtend,

Dr. Michèle Sangeleer

Medische informatie – Farmacovigilantie

Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Humalog® 200 eenheden/ml KwikPen™, 
injecteerbare oplossing in voorgevulde pen, te melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-
heidsproducten (FAGG). De melding kan online gebeuren via www.gelefiche.be of door middel van de “papieren gele fiche” beschikbaar via het 
Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. 

De gele fiche kan per post worden verzonden 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.

Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan het medisch departement van Eli Lilly – per telefoon op 02/548.84.84 of per mail op Safety_be-
mail-drug@lilly.com.

De laatste versie van de SKP is beschikbaar op www.fagg-afmps.be
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