
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van het geneesmiddel Ilaris®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Ilaris® te 
waarborgen (RMA gewijzigde versie 11/2018).

ILARIS
(canakinumab)

150 mg/ml oplossing voor injectie

Informatiemateriaal
 voor de artsen

Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van canakinumab bij 
zwangere vrouwen. Het risico voor de foetus en/of de moeder is niet bekend. 
• Vrouwen moeten effectieve contraceptiva gebruiken gedurende de  
 volledige duur van de behandeling met Ilaris en tot en met 3 maanden na de  
 laatste dosis.
•  Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, mogen alleen  
 behandeld worden na een grondige baten-risicobeoordeling.
•  Vrouwen die tijdens de zwangerschap Ilaris hebben gekregen, moeten  
 de instructie krijgen om de arts van de baby in te lichten voordat er vaccinaties  
 worden gegeven aan hun pasgeborene. Toediening van levende vaccins wordt  
 niet aanbevolen gedurende 16 weken volgend op de moeders laatste dosis Ilaris  
 voor de geboorte.

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP vooraleer Ilaris® 
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 "http://www.fagg.be" , rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel.

!
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1. Therapeutische indicaties
Ilaris is geïndiceerd bij:
Periodieke koortssyndromen

Ilaris is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende auto-inflammatoire periodieke koortssyndromen bij 
volwassenen, jongeren en kinderen van 2 jaar en ouder:

Cryopyrine-geassocieerde periodieke syndromen

Ilaris is geïndiceerd voor de behandeling van cryopyrine-geassocieerde periodieke syndromen (CAPS), 
waaronder:
• Muckle-Wells syndroom (MWS),
• “Neonatal-onset multisystem inflammatory disease” (NOMID) / “chronic infantile neurological cutaneous 

articular syndrome” (CINCA),
• Ernstige vormen van “familial cold autoinflammatory syndrome” (FCAS) / familiaire koude urticaria (FCU) 

die meer tekenen en symptomen vertonen dan de door kou geïnduceerde urticariële huiduitslag.

Tumor necrosis factor-receptor-geassocieerd periodiek syndroom (TRAPS)

Ilaris is geïndiceerd voor de behandeling van tumor necrosis factor (TNF) receptor geassocieerd periodiek 
syndroom (TRAPS).

Hyperimmunoglobulinemie-D-syndroom (HIDS)/mevalonaat-kinase-deficiëntie (MKD)

Ilaris is geïndiceerd voor de behandeling van hyperimmunoglobulinemie D syndroom (HIDS)/mevalonaat kinase 
deficiëntie (MKD).

Familiaire mediterrane koorts (FMF)

Ilaris is geïndiceerd voor de behandeling van familiaire mediterrane koorts (FMF). Ilaris dient zo nodig in 
combinatie met colchicine te worden gegeven.

Ilaris is ook geïndiceerd voor de behandeling van:

Ziekte van Still

Ilaris is geïndiceerd voor de behandeling van actieve ziekte van Still, waaronder de ziekte van Still op volwassen 
leeftijd (adult-onset Still’s disease, AOSD) en systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA), bij patiënten van 
2 jaar en ouder die een ontoereikende respons hadden op voorgaande behandeling met non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAID’s) en systemische corticosteroïden. Ilaris kan als monotherapie worden gegeven of 
in combinatie met methotrexaat.

Jichtartritis

Ilaris is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van volwassen patiënten met frequente aanvallen van 
jichtartritis (ten minste 3 aanvallen in de voorgaande 12 maanden) bij wie non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAID’s) en colchicine gecontra-indiceerd zijn, niet worden verdragen of geen adequate respons geven, en bij 
wie herhaalde kuren met corticosteroïden niet geschikt zijn.
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2. Dosering en wijze van toediening

CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF en de ziekte van Still:
De behandeling moet worden gestart door en onder toezicht staan van een gespecialiseerde arts die ervaring 
heeft met de diagnose en de behandeling van de betreffende indicatie.

Als de arts vaststelt dat het geschikt is en na de juiste training voor de correcte injectietechniek mag de 
patiënt zelf of een van zijn zorgverleners Ilaris injecteren. In dat geval kan medische nazorg worden gegeven.

I. CAPS: volwassenen, jongeren en kinderen van 2 jaar en ouder:

De aanbevolen startdosis van Ilaris voor CAPS-patiënten is:
volwassenen, jongeren en kinderen van 4 jaar en ouder:
• 150 mg voor patiënten met een lichaamsgewicht van meer dan 40 kg;
• 2 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht tussen 15 kg en 40 kg;
• 4 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht tussen 7,5 kg en 15 kg.

Kinderen van 2 jaar tot minder dan 4 jaar:
• 4 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht van minstens 7,5 kg.

Deze dosis wordt om de acht weken toegediend als een enkelvoudige dosering via subcutane injectie.

Indien bij patiënten met een startdosis van 150 mg of 2 mg/kg niet voldoende klinische respons (verdwijnen van 
huiduitslag en andere gegeneraliseerde ontstekingssymptomen) is bereikt, kan 7 dagen na de start van de 
behandeling een tweede dosis van 150 mg of 2 mg/kg worden overwogen. Als er vervolgens een volledige respons 
op de behandeling wordt bereikt, moet het geïntensiveerde doseringsschema worden aangehouden (300 mg of 4 
mg/kg om de 8 weken). Indien 7 dagen na deze dosisverhoging niet voldoende klinische respons is bereikt, kan de 
toediening van een derde dosis van 300 mg of 4 mg/kg worden overwogen. Als er vervolgens een volledige respons 
op de behandeling wordt bereikt, moet worden overwogen om het geïntensiveerde doseringsschema van 600 mg 
of 8 mg/kg om de 8 weken aan te houden, gebaseerd op de individuele klinische beoordeling.

Indien bij patiënten met een startdosis van 4 mg/kg onvoldoende klinische respons wordt bereikt, kan 7 dagen na 
de start van de behandeling een tweede dosis Ilaris van 4 mg/kg worden overwogen. Als er vervolgens een 
volledige respons op de behandeling wordt bereikt, moet worden overwogen om het geïntensiveerde 
doseringsschema van 8 mg/kg om de 8 weken aan te houden, gebaseerd op de individuele klinische beoordeling. 
De klinische ervaring met doseringsintervallen van minder dan 4 weken of met doses van meer dan 600 mg of  
8 mg/kg is beperkt.
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Volwassenen en kinderen van ≥ 4 jaar met een 
lichaamsgewicht van ≥ 15 kg

Kinderen van 2 jaar tot < 4 jaar of kinderen van ≥ 4 
jaar met een lichaamsgewicht van ≥ 7,5 kg en < 15 kg

150 mg of 2 mg/kg 4 mg/kg

Voldoende klinische respons  
na 7 dagen?

Voldoende klinische respons  
na 7 dagen?

Onderhoudsdosering:
150 mg of 2 mg/kg  

om de 8 weken

Aanvullende dosis 
van 150 mg of 2 

mg/kg kan worden 
overwogen

Onderhoudsdosering 
van 4 mg/kg  

om de 8 weken

Aanvullende dosis 
van 4 mg/kg kan 

worden overwogen

Voldoende klinische 
respons na 7 dagen?

Indien volledige 
respons op de be-

handeling  
na 7 dagen,  

onderhoudsdosering:  
8 mg/kg om de 8 

weken

Onderhoudsdosering: 
300 mg of 4 mg/kg 

om de 8 weken

Aanvullende dosis 
van 300 mg of 4 

mg/kg kan worden 
overwogen

Indien volledige 
respons op de be-

handeling  
na 7 dagen,  

onderhoudsdosering: 
600 mg of 8 mg/kg 

om de 8 weken

Ja Nee Ja Nee

Ja Nee
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Doseringsschema voor CAPS-patiënten:

Voor patiënten met CAPS hangt de aanbevolen startdosis van ILARIS af van de leeftijd en het lichaamsgewicht 
van de patiënt. Raadpleeg de tabellen hieronder. Deze berekeningen zijn gebaseerd op het gebruik van ILARIS 
150 mg/ml oplossing voor injectie.

A. Aanbevolen startdosis van Ilaris voor volwassenen, jongeren en kinderen 
met CAPS, van 4 jaar en ouder:
• 150 mg voor patiënten met een lichaamsgewicht van meer dan 40 kg;
• 2 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht tussen 15 kg en 40 kg;
• 4 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht tussen 7,5 kg en 15 kg.

Deze dosis moet om de acht weken worden toegediend als een enkelvoudige dosering via subcutane injectie.

Volwassenen, jongeren en kinderen van 4 jaar en ouder met een lichaamsgewicht 
tussen 15 kg en 40 kg (aanbevolen startdosis 2 mg/kg)

Gewicht 
(kg)*

Startdosis
Indien onvoldoende 
klinische respons, 1e 

verhoging van de dosering**

Indien onvoldoende  
klinische respons, 2e 

verhoging van de dosering***

Volume 
(mL)

Dosering 
(mg)

Volume 
(mL)

Dosering 
(mg)

Volume 
(mL)

Dosering 
(mg)

15-<17 0.2 30 0.4 60 0.8 120

17-<21 0.25 37.5 0.5 75 1 150

21-24 0.3 45 0.6 90 1.2 180

>24-28 0.35 52.5 0.7 105 1.4 210

>28-<32 0.4 60 0.8 120 1.6 240

32-<36 0.45 67.5 0.9 135 1.8 270

36-40 0.5 75 1 150  2 300

>40 1 150 2 300 4 600

= 
onderhouds-

dosering 
indien 

voldoende 
klinische 
respons

= 
onderhouds-

dosering 
indien 

voldoende 
klinische 
respons

= 
onderhouds-

dosering 
indien 

voldoende 
klinische 
respons

* De nauwkeurigheid van de dosering is bepaald voor patiënten van 15 kg of meer met een dosering van 2 mg/kg of meer. Vergewis er u voor de toediening van dat 
de berekening gebeurt op het meest recente lichaamsgewicht.

** Indien bij patiënten met een startdosis van 150 mg of 2 mg/kg onvoldoende klinische respons wordt bereikt, kan 7 dagen na de start van de behandeling een 
tweede dosis Ilaris van 150 mg of 2 mg/kg worden overwogen. Als er vervolgens een volledige respons op de behandeling bereikt wordt, moet het geïntensiveerde 
doseringsschema worden aangehouden.

*** Indien 7 dagen na de tweede dosering onvoldoende klinische respons wordt bereikt, kan de toediening van een derde dosis Ilaris van 300 mg of 4 mg/kg worden 
overwogen. Als er vervolgens een volledige respons op de behandeling wordt bereikt, moet worden overwogen om het geïntensiveerde doseringsschema van 600 
mg of 8 mg/kg om de 8 weken aan te houden, gebaseerd op de individuele klinische beoordeling.
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B. Aanbevolen startdosis Ilaris voor kinderen met CAPS, van 2 jaar tot jonger 
dan 4 jaar:
• 4 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht van minstens 7,5 kg.

Deze dosis moet om de acht weken worden toegediend als een enkelvoudige dosering via subcutane injectie.

Kinderen van 2 jaar tot jonger dan 4 jaar met een lichaamsgewicht van  
minstens 7,5 kg of kinderen van 4 jaar en ouder met een lichaamsgewicht 
tussen 7,5 kg en 15 kg

Gewicht (kg)*
Startdosis 4 mg/kg

Indien onvoldoende klinische respons, 
verhoogde dosering van 8 mg/kg**

Volume (mL) Dosering (mg) Volume (mL) Dosering (mg)

7.5-8.5 0.2 30 0.4 60

>8.5-10 0.25 37.5 0.5 75

>10-12 0.3 45 0.6 90

>12-14 0.35 52.5 0.7 105

>14-<16 0.4 60 0.8 120

16-<18 0.45 67.5 0.9 135

18-<20 0.5 75 1 150

20-<22 0.55 82.5 1.1 165

22-23 0.6 90 1.2 180

>23-25 0.65 97.5 1.3 195

>25-27 0.7 105 1.4 210

>27-29 0.75 112.5 1.5 225

29-<31 0.8 120 1.6 240

31-<33 0.85 127.5 1.7 255

33-<35 0.9 135 1.8 270

35-<37 0.95 142.5 1.9 285

37-40 1 150 2 300

= onderhoudsdo-
sering indien 

voldoende 
klinische respons

= onderhoudsdo-
sering indien 

voldoende 
klinische respons

* De nauwkeurigheid van de dosering is bepaald voor patiënten van 7,5 kg of meer met een dosering van 4 mg/kg of meer. Vergewis er u voor de toediening van 
dat de berekening gebeurt op het meest recente lichaamsgewicht.

** Indien onvoldoende klinische respons wordt bereikt, kan 7 dagen na de start van de behandeling een tweede dosis Ilaris van 4 mg/kg worden overwogen. Als 
er vervolgens een volledige respons op de behandeling wordt bereikt, moet worden overwogen om het geïntensiveerde doseringsschema van 8 mg/kg om de  
8 weken aan te houden, gebaseerd op de individuele klinische beoordeling.
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II. TRAPS, HIDS/MKD en FMF: Volwassenen, jongeren en kinderen van 2 jaar en ouder:

De aanbevolen startdosis van Ilaris voor patiënten met TRAPS, HIDS/MKD en FMF is: 
• 150 mg voor patiënten met een lichaamsgewicht > 40 kg
• 2 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht ≥ 7,5 kg en ≤ 40 kg

Deze dosis wordt iedere 4 weken toegediend als een enkelvoudige dosering via subcutane injectie.

Indien 7 dagen na de start van de behandeling geen voldoende klinische respons is bereikt, kan een tweede 
dosis Ilaris van 150 mg of 2 mg/kg worden overwogen. Als er vervolgens een volledige respons op de 
behandeling is bereikt, dient het geïntensiveerde doseringsregime van 300 mg (of 4 mg/kg voor patiënten 
met een gewicht ≤ 40 kg) iedere 4 weken te worden aangehouden.

Voortzetting van de behandeling met Ilaris bij patiënten zonder klinische verbetering dient door de 
behandelend arts opnieuw te worden overwogen.

Doseringsschema voor patiënten met TRAPS, HIDS/MKD en FMF:

Voor patiënten met TRAPS, HIDS/MKD en FMF hangt de aanbevolen startdosis van Ilaris af van de leeftijd 
en het lichaamsgewicht van de patiënt. Raadpleeg de tabellen hieronder. Deze berekeningen zijn gebaseerd 
op het gebruik van Ilaris 150 mg/ml oplossing voor injectie.

A. Aanbevolen startdosis van Ilaris voor volwassenen, jongeren en kinderen 
met TRAPS, HIDS/MKD en FMF, van 2 jaar en ouder:
• 150 mg voor patiënten met een lichaamsgewicht > 40 kg
• 2 mg/kg voor patiënten met een lichaamsgewicht ≥ 7,5 kg en ≤ 40 kg

Deze dosis wordt iedere 4 weken toegediend als een enkelvoudige dosering via subcutane injectie.

TRAPS, HIDS/MKD en FMF patiënten
met lichaamsgewicht > 40 kg

TRAPS, HIDS/MKD en FMF patiënten 
met lichaamsgewicht ≥ 7,5 kg en ≤ 40 kg

150 mg 2 mg/kg

Voldoende klinische respons  
na 7 dagen?

Voldoende klinische respons  
na 7 dagen?

Onderhouds- 
dosering: 150 mg 
iedere 4 weken

Aanvullende dosis 
van 150 mg kan 

worden overwogen

Onderhouds- 
dosering 2 mg/kg 
iedere 4 weken

Aanvullende dosis 
van 2 mg/kg kan 

worden overwogen

Indien volledige  
respons op de  
behandeling,  

onderhoudsdosering:
300 mg  

iedere 4 weken

Indien volledige 
respons op de  
behandeling,  

onderhoudsdosering:
4 mg/kg  

iedere 4 weken

Ja Nee Ja Nee
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Volwassenen, jongeren en kinderen van 2 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van 
7,5 kg of meer:

Gewicht (kg)*
Startdosis (2 mg/kg of 150 mg)

Indien onvoldoende respons, 
verhoging van de dosering**  

(4 mg/kg of 300 mg)

Volume (mL) Dosering (mg) Volume (mL) Dosering (mg)

7.5 0.1 15 0.2 30

>7.5-11.2 0.15 22.5 0.3 45

>11.2-15.0 0.2 30 0.4 60

>15.0-18.7 0.25 37.5 0.5 75

>18.7-22.5 0.3 45 0.6 90

>22.5-26.2 0.35 52.5 0.7 105

>26.2-30.0 0.4 60 0.8 120

>30.0-33.7 0.45 67.5 0.9 135

>33.7-37.5 0.5 75 1.0 150

>37.5-40.0 0.55 82.5 1.1 165

>40.0 1.0 150 2.0 300

= onderhoudsdo-
sering indien 

voldoende 
klinische respons

= onderhoudsdo-
sering indien 

voldoende 
klinische respons

* De nauwkeurigheid van de dosering is bepaald voor patiënten van 7,5 kg of meer met een dosering van 2 mg/kg of meer. Vergewis er u vóór de toediening van 
dat de berekening gebeurt op het meest recente lichaamsgewicht.

** Indien onvoldoende klinische respons wordt bereikt, kan 7 dagen na de start van de behandeling een tweede dosis Ilaris van 2 mg/kg of 150 mg overwogen 
worden.  Als er vervolgens een volledige respons op de behandeling wordt bereikt, moet worden overwogen om het geïntensiveerde doseringsschema van 300 
mg of 4 mg/kg elke 4 weken aan te houden, gebaseerd op de individuele klinische beoordeling.

III. Ziekte van Still (AOSD en SJIA)
De aanbevolen dosis van Ilaris voor patiënten met de ziekte van Still (AOSD en SJIA) met een 
lichaamsgewicht van minstens 7,5 kg is 4 mg/kg (tot maximaal 300 mg), om de vier weken toegediend via 
subcutane injectie. Bij patiënten zonder klinische verbetering moet de behandelende arts overwegen of het 
zinvol is de behandeling met Ilaris voort te zetten. Zie het doseringsschema voor de ziekte van Still.

Aanbevolen dosis van Ilaris voor patiënten met de ziekte van Still, van 2 jaar 
en ouder
• 4 mg/kg (tot maximaal 300 mg) voor patiënten met een lichaamsgewicht van minstens 7,5 kg;
• deze dosis moet om de vier weken worden toegediend via subcutane injectie;
• deze berekeningen zijn gebaseerd op het gebruik van ILARIS 150 mg/ml oplossing voor injectie.
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Gewicht (kg)* Dosering 4 mg/kg

Volume (mL) Dosering (mg)

7.5-8.5 0.2 30

>8.5-10 0.25 37.5

>10-12 0.3 45

>12-14 0.35 52.5

>14-<16 0.4 60

16-<18 0.45  67.5

18-<20 0.5 75

20-<22 0.55 82.5

22-23 0.6 90

>23-25 0.65 97.5

>25-27 0.7 105

>27-29 0.75 112.5

>29-<31 0.8 120

31-<33 0.85 127.5

33-<35 0.9 135

35-<37 0.95 142.5

37-<39 1 150

39-<41# 1.05 157.5

41-42# 1.1 165

>42-44# 1.15 172.5

>44-46# 1.2 180

>46-48# 1.25 187.5

>48-50# 1.3 195

>50-52# 1.35 202.5

>52-<54# 1.4 210

54-55# 1.45 217.5

>55-57# 1.5 225

>57-59# 1.55 232.5

>59-61# 1.6 240

>61-63# 1.65 247.5
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>63-65# 1.7 255

>65-67# 1.75 262.5

>67-<68# 1.8 270

68-<71# 1.85 277.5

71-<73# 1.9 285

73-74# 1.95 292.5

>74->75# 2 300

* De nauwkeurigheid van de dosering is bepaald voor patiënten van 7,5 kg of meer met een dosering van 4 mg/kg of meer. Vergewis er u voor de toediening van dat 
de berekening gebeurt op het meest recente lichaamsgewicht.# Voor deze gewichten zijn 2 flacons Ilaris nodig.

IV. Jichtartritis

De behandeling moet worden gestart door en onder toezicht staan van artsen die ervaring hebben met het 
stellen van de diagnose en de behandeling van jichtartritis en het gebruik van biologische geneesmiddelen. 
Ilaris dient te worden toegediend door een gezondheidszorgbeoefenaar.
De behandeling van hyperurikemie met passende urinezuurverlagende therapie (ULT) dient te worden 
gestart of geoptimaliseerd. Ilaris moet volgens behoefte worden gebruikt bij een aanval van jichtartritis.
De aanbevolen dosis van Ilaris voor volwassen patiënten met jichtartritis is 150 mg, subcutaan toegediend 
als een enkelvoudige dosis tijdens een aanval. Voor een maximaal effect dient Ilaris zo snel mogelijk na de 
start van de aanval van jichtartritis te worden toegediend.
Patiënten die niet reageren op de eerste behandeling mogen niet opnieuw met Ilaris worden behandeld. Bij 
patiënten die reageren en een nieuwe behandeling nodig hebben, dient er een tussentijd van minstens  
12 weken te zijn voordat een nieuwe dosis Ilaris toegediend mag worden.
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3. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Infecties

!
Ilaris wordt in verband gebracht met een verhoogde incidentie van ernstige 
infecties. Daarom is het nodig patiënten gedurende en na de behandeling 
met Ilaris zorgvuldig te controleren op tekenen en symptomen van 
infecties. Voorzichtigheid is geboden als Ilaris wordt toegediend aan 
patiënten met infecties, een voorgeschiedenis van recidiverende infecties 
of onderliggende aandoeningen die hen vatbaar kunnen maken voor 
infecties.

Gelijktijdig gebruik van Ilaris met tumornecrosefactorantagonisten (TNF-remmers) is niet aanbevolen, omdat 
dit het risico op ernstige infecties kan verhogen.

Behandeling van CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF en ziekte van Still (AOSD en SJIA)

Ilaris mag niet worden gestart of voortgezet bij patiënten met een actieve infectie die medische interventie vereist.

Behandeling van jichtartritis

Ilaris mag niet worden toegediend tijdens een actieve infectie. Gelijktijdig gebruik van Ilaris met tumornecrosefactor 
(TNF)-remmers wordt niet aanbevolen, omdat dit het risico op ernstige infecties kan verhogen.

Enkele gevallen van ongebruikelijke of opportunistische infecties (waaronder aspergillose, atypische 
mycobacteriële infecties, herpes zoster) zijn gemeld tijdens de behandeling met Ilaris. Het oorzakelijke 
verband met Ilaris kan niet worden uitgesloten.

Het is onbekend of het gebruik van interleukine-1 (IL-1)-remmers zoals Ilaris het risico op reactivering van 
tuberculose vergroot. Voor de start van de behandeling moeten alle patiënten geëvalueerd worden op zowel 
een actieve als een latente tuberculose-infectie.

Gelieve op de herinneringskaart voor patiënten de data van de laatste controles op tuberculose te 
noteren.
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Neutropenie en leukopenie

Bij gebruik van geneesmiddelen die IL-1 remmen, waaronder Ilaris, is neutropenie (absoluut aantal neutrofiele 
granulocyten <1,5 x 109/l) waargenomen. 

!
Patiënten met neutropenie of leukopenie mogen geen behandeling 
met Ilaris krijgen.

Het is aanbevolen een telling van de witte bloedcellen, inclusief de 
neutrofiele granulocyten, uit te voeren
• alvorens de behandeling te starten;
• opnieuw 1 of 2 maanden na de opstart;
• en ook met regelmatige tussenpozen tijdens de hele duur van de 

behandeling met Ilaris.
Als een patiënt neutropenie of leukopenie vertoont, is het nodig het 
absolute aantal witte bloedcellen nauwkeurig te controleren en dient 
overwogen te worden om de behandeling te beëindigen.

Maligniteiten

Gevallen van maligniteiten zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met Ilaris. Het risico op het 
ontwikkelen van maligniteiten als gevolg van een anti-IL-1-behandeling is niet bekend.

!
Noodzaak voor gezondheidszorgbeoefenaars om bij patiënten met 
CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF en ziekte van Still jaarlijks een klinische 
beoordeling van de patiënt uit te voeren met betrekking tot een mogelijk 
verhoogd risico op de ontwikkeling van maligniteiten.

Overgevoeligheidsreacties

Er zijn overgevoeligheidsreacties gemeld bij de behandeling met Ilaris. De meerderheid van deze gevallen was 
matig ernstig. Tijdens de klinische ontwikkeling van Ilaris werden geen anafylactoïde of anafylactische reacties 
gemeld. Het risico op ernstige overgevoeligheidsreacties, dat niet ongewoon is voor injecteerbare eiwitten, kan 
echter niet worden uitgesloten.  
Antilichamen tegen Ilaris werden waargenomen bij ongeveer 1,5%, 3,1% en 2% van de patiënten die met Ilaris 
werden behandeld voor respectievelijk CAPS, SJIA en jichtartritis. Er werden geen neutraliserende antilichamen 
gedetecteerd. Er werd geen duidelijke correlatie waargenomen tussen ontwikkeling van antilichamen en klinische 
respons of bijwerkingen.
Er is een mogelijk risico op de ontwikkeling van immunogeniciteit (het ontstaan van anti-canakinumab 
antilichamen) die eventueel kunnen leiden tot immuungemedieerde symptomen zoals overgevoeligheidsreacties.  
Intermittente behandeling of  herbehandeling na een lange behandelvrije periode, zoals het geval is bij 
jichtartritis, kan samengaan met een versterkte immuunrespons (of verlies aan immuuntolerantie).  Dergelijke 
patiënten moeten beschouwd worden als risicovol voor overgevoeligheidsreacties. Er werden echter geen 
anafylactische reacties of bijwerkingen ten gevolge van immunogeniciteit of allergeniciteit vastgesteld bij 
jichtartritis patiënten die behandeld werden na een heropflakkering.
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Vaccinaties

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het risico op secundaire transmissie van een infectie door een levend 
(verzwakt) vaccin bij patiënten die Ilaris krijgen. Daarom mogen levende vaccins niet worden toegediend tijdens 
de behandeling met Ilaris, tenzij de voordelen duidelijk opwegen tegen de risico’s.

Voor de start van de behandeling met Ilaris moeten volwassen en pediatrische patiënten alle aanbevolen 
passende vaccinaties krijgen, met inbegrip van het pneumokokkenvaccin en het geïnactiveerde influenzavaccin. 
Als vaccinatie met een levend vaccin nodig mocht blijken nadat de behandeling met Ilaris opgestart is, moeten 
de voordelen duidelijk opwegen tegen de nadelen en is het aanbevolen te wachten tot minstens 3 maanden na 
de laatste injectie met Ilaris. Na de vaccinatie moet opnieuw minstens 3 maanden worden gewacht voor Ilaris 
mag worden toegediend.

Toediening van levende vaccins aan pasgeborenen die in utero zijn blootgesteld aan Ilaris, wordt niet 
aanbevolen gedurende 16 weken volgend op de moeders laatste dosis Ilaris voor de geboorte. Vrouwen die 
tijdens de zwangerschap Ilaris hebben gekregen, moeten de instructie krijgen om de arts van de baby in te 
lichten voordat er vaccinaties worden gegeven aan hun pasgeborene.

Macrofaagactivatiesyndroom (MAS):

Macrofaagactivatiesyndroom (MAS) is een bekende, levensbedreigende aandoening die kan voorkomen bij 
patiënten met reumatische aandoeningen, meer bepaald de ziekte van Still. Wanneer MAS optreedt of wordt 
vermoed, moet het onderzoek en de behandeling zo spoedig mogelijk worden gestart. Artsen dienen te letten 
op symptomen van infectie of verergering van de ziekte van Still, aangezien dit bekende veroorzakers zijn van 
MAS. Gebaseerd op de ervaring uit klinische studies lijkt Ilaris de incidentie van MAS niet te verhogen bij 
patiënten met de ziekte van Still, maar definitief uitsluitsel kan momenteel niet worden gegeven.

Triglyceriden

In actief-gecontroleerde studies bij jichtartritis was er een gemiddelde stijging van de triglyceriden van  
33,5 mg/dl bij patiënten die een behandeling met Ilaris kregen in vergelijking met een geringe daling van  
3,1 mg/dl met triamcinolonacetonide. De incidentie van patiënten met een triglyceridestijging >5x de 
bovengrens van de normaalwaarde (ULN) was 2,4% met Ilaris en 0,7% met triamcinolonacetonide. De 
klinische betekenis van deze waarneming is niet bekend.
Patiënten moeten regelmatig opgevolgd worden tijdens de behandeling voor wat betreft hun lipidenprofiel.  
Patiënten behandeld met Ilaris vertoonden veranderingen in hun lipoproteïnemetabolisme (verhoogde 
triglyceridewaarden en cholesterolfracties).
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Zwangerschap en borstvoeding:

!
Zwangerschap

Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van canakinumab 
bij zwangere vrouwen. Het risico voor de foetus en/of de moeder is niet 
bekend.

• Vrouwen moeten effectieve contraceptiva gebruiken gedurende 
de volledige duur van de behandeling met Ilaris en tot en met 3 
maanden na de laatste dosis

• Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, mogen 
alleen behandeld worden na een grondige baten-
risicobeoordeling.

• Vrouwen die tijdens de zwangerschap Ilaris hebben gekregen, 
moeten de instructie krijgen om de arts van de baby in te lichten 
voordat er vaccinaties worden gegeven aan hun pasgeborene. 
Toediening van levende vaccins wordt niet aanbevolen gedurende 
16 weken volgend op de moeders laatste dosis Ilaris voor de 
geboorte.

Borstvoeding
Het is niet bekend of canakinumab in humane moedermelk uitgescheiden 
wordt.
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4. Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Ilaris® 
te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of 
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 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

!
Hoe kunt u doseringsfouten melden?
Elke doseringsfout, zowel onder- als overdosering, kan ernstige 
medische gevolgen hebben. Daarom verzoekt Novartis Pharma u om 
elke doseringsfout en elke bijwerking te melden aan Novartis 
Pharma: drug.safety_belgium@novartis.com – tel.: 0800 94 368.

5. Herinneringskaart voor patiënten: aan elke patiënt te overhandigen!

!
Patiënten die behandeld worden met Ilaris moeten een speciale herinneringskaart 
krijgen die de belangrijkste informatie over de veiligheid van het geneesmiddel 
vermeldt, bv. de patiënt moet zijn arts verwittigen als hij een infectie heeft (of een 

voorgeschiedenis van recidiverende infecties of een onderliggende aandoening die hem vatbaarder 
maakt voor infecties) en als hij in de toekomst van plan is zich te laten inenten met een (levend) 
vaccin.

U moet deze kaart overhandigen aan de patiënten die u met Ilaris® behandelt, zodat ze deze altijd bij zich 
kunnen dragen zodra de behandeling met Ilaris® opgestart is (u moet deze kaart na een jaar vernieuwen en 
opnieuw aan uw patiënt overhandigen).

De patiënt moet deze kaart tot 3 maanden na de laatste injectie bewaren.

Als behandelende arts bent u verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de herinneringskaart 
voor patiënten, behalve bij zelfinjectie door de patiënt. In dat geval moet u uw patiënt duidelijk uitleggen hoe 
hij de kaart correct moet invullen.

U moet extra exemplaren van de HERINNERINGSKAART VOOR PATIËNTEN aanvragen
- per telefoon, op het nummer 0800 94 368;
- per e-mail, via belgium.infogate@novartis.com



Verantwoordelijke uitgever : Novartis Pharma NV - Medialaan 40 - 1800 Vilvoorde


