
Een gids voor de 
gezondheidszorgbeoefenaars 
voor het gebruik van Lemtrada®

(alemtuzumab) bij patiënten
met relapsing remitting multiple 
sclerose (RRMS)

Belangrijke veiligheidsinformatie 
voor gezondheidszorgbeoefenaars die 
Lemtrada® voorschrijven

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

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

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring
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Samenvatting
Gebruik van Lemtrada® (alemtuzumab) 
bij patiënten met relapsing remitting 
multiple sclerose (RRMS) – een gids 
voor gezondheidszorgbeoefenaars.
Dit is een samenvatting – raadpleeg de volledige 
gids voor meer informatie.  



 

Lemtrada® is geїndiceerd als enkelvoudige ziektemodificerende 
therapie bij volwassenen met zeer actieve relapsing remitting 
multiple sclerose (RRMS) in bepaalde patiëntengroepen. 
Deze gids is ontwikkeld als onderdeel van het Lemtrada®-opleidingsprogramma 
voor het opstarten en opvolgen van de behandeling met Lemtrada®, om meer 
informatie te verschaffen over de mogelijke ernstige risico’s die gepaard gaan 
met het gebruik ervan, om de controle en het management van patiënten die 
behandeld worden te verbeteren.

Om mogelijke risico’s en bijwerkingen van Lemtrada® tot een minimum te 
beperken, moeten voorschrijvers en patiënten instemmen met een opvolging 
van ten minste 48 maanden na de laatste Lemtrada®-infusie. Het is belangrijk 
dat patiënten begrijpen dat ze moeten doorgaan met de controle, zelfs als ze 
zich goed voelen en hun multiple sclerose (MS) goed onder controle is.
Patiënten moeten worden geïnformeerd over de tekenen van bijwerkingen en 
geadviseerd worden dringende medische hulp te zoeken, mochten deze zich voordoen.

Sam
envatting
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Ernstige bijwerkingen die tijdelijk verband  
houden met de Lemtrada®-infusie 

Bijwerking Controleprocedures Management

Myocardiale ischemie  
en/of infarct

•  Pre-infusie: Baseline ECG 
en vitale functies, inclusief 
hartslag en bloeddruk

•  Tijdens de infusie: 
Regelmatige controle van 
vitale functies en algemene 
klinische status, ten minste 
eenmaal per uur

•  Na de infusie: Observatie 
gedurende ten minste 
2 uur na de infusie. 
Patiënten moeten worden 
geïnformeerd over de 
symptomen die gepaard 
gaan met ernstige reacties, 
zodat ze na de infusie 
zichzelf kunnen controleren

•  Patiënten die 
afwijkende waarden 
van vitale functies 
vertonen of een 
plotseling begin 
van symptomen 
melden, moeten 
onmiddellijk worden 
gecontroleerd

•  Onmiddellijke 
stopzetting van de 
behandeling als er 
een reactie optreedt 
tijdens de infusie

•  Patiënten 
met klinische 
symptomen moeten 
nauwgezet worden 
gecontroleerd tot de 
symptomen volledig 
verdwijnen

Pulmonaire alveolaire 
bloeding

Hemorragische beroerte

Cervicocefale arteriële 
dissectie

Trombocytopenie

•  Pre-infusie: Aantal 
bloedplaatjes bij baseline

•  Na de infusie: 
Bloedplaatjestelling 
onmiddellijk na de infusie op 
dag 3 en dag 5 van de eerste 
kuur, en op dag 3 van elke 
volgende kuur. Observatie 
gedurende ten minste  
2 uur na de infusie. Patiënten 
moeten geïnformeerd 
worden over de symptomen 
die verband houden met 
trombocytopenie, zodat ze 
na de infusie zichzelf kunnen 
controleren

•  Klinisch significante 
trombocytopenie 
moet worden 
opgevolgd tot 
herstel

•  Overweeg 
doorverwijzing naar 
een hematoloog

Ernstige infecties 

Bijwerking Controleprocedures Management

Ernstige infecties

•  Na de infusie: Patiënten 
moeten worden 
geïnformeerd over de 
symptomen die gepaard 
gaan met ernstige infecties, 
zodat ze zichzelf na de 
infusie kunnen controleren 

•  Verschillende 
procedures voor 
risicobeperking

Progressieve multifocale 
leuko-encefalopathie 
(PML) 

•  Voorafgaand aan de start 
en de re-administratie van 
de behandeling: MRI-scan 
moet worden gemaakt en 
gecontroleerd op tekenen die 
consistent zijn met PML. 

•  Na de infusie: Patiënten 
moeten geïnformeerd 
worden over de symptomen 
die gepaard gaan met PML 
en moeten hun familieleden 
of verzorgers informeren 
over hun behandeling

•  Verdere controle, 
waaronder testen op 
cerebrospinaal vocht 
(CSF) voor JC Viral 
DNA en herhaalde 
neurologische 
beoordelingen, 
moeten worden 
uitgevoerd indien 
nodig

ECG=elektrocardiogram



Vertraagde auto-immuunbijwerkingen 

Bijwerking Controleprocedures Management

Schildklieraandoeningen 

•  Schildklierfunctietesten 
vóór en na de infusie. 
Patiënten moeten worden 
geïnformeerd over de 
symptomen die gepaard gaan 
met schildklieraandoeningen, 
zodat ze na de infusie zichzelf 
kunnen controleren

•  Overweeg 
doorverwijzing naar 
een endocrinoloog

Immuun-
trombocytopenische 
Purpura (ITP) 

•  Volledig bloedbeeld met 
differentiële telling vóór en na 
de infusie. Patiënten moeten 
geïnformeerd worden over de 
symptomen die gepaard gaan 
met ITP, zodat ze na de infusie 
zichzelf kunnen controleren

•  De juiste medische 
interventie moet 
onmiddellijk worden 
gestart, inclusief 
onmiddellijke 
verwijzing naar een 
hematoloog

Nefropathieën, waaronder 
anti-glomerulaire 
basaalmembraan (anti-
GBM)-ziekte  

•  Serum creatinewaarden en 
urineanalyse met microscopie 
vóór en na de infusie. Patiënten 
moeten worden geïnformeerd over 
de symptomen die gepaard gaan 
met nefropathieën, zodat ze na de 
infusie zichzelf kunnen controleren

•  Overweeg 
doorverwijzing 
naar een specialist      
voor diagnose en 
behandeling

Auto-immune hepatitis 

•  Leverfunctietesten vóór en na 
de infusie. Patiënten moeten 
worden geïnformeerd over 
de symptomen die verband 
houden met auto-immune 
hepatitis, zodat ze na de infusie 
zichzelf kunnen controleren

•  Overweeg 
doorverwijzing 
naar een specialist 
voor diagnose en 
behandeling

Hemofagocytaire 
lymfohistiocytose (HLH) 

•  Patiënten moeten geïnformeerd 
worden over  de symptomen 
die gepaard  gaan met HLH, 
zodat ze na  de infusie zichzelf 
kunnen controleren

•  Overweeg 
doorverwijzing 
naar een specialist 
voor diagnose en 
behandeling

Verworven hemofilie A

•  Patiënten moeten worden 
geïnformeerd over de 
symptomen die gepaard gaan  
met verworven hemofilie A, 
zodat ze na de infusie zichzelf        
kunnen controleren

•  Overweeg 
doorverwijzing naar 
een hematoloog 
voor diagnose en 
behandeling

Trombotische 
trombocytopenische 
purpura (TTP)  
Link naar: TTP]

•  Volledig bloedbeeld met 
differentiële telling vóór en na  
de infusie. Patiënten moeten 
geïnformeerd worden over de 
symptomen die gepaard gaan 
met TTP, zodat ze na de infusie 
zichzelf kunnen controleren

•  De juiste medische 
interventie moet 
onmiddellijk worden 
gestart, inclusief 
onmiddellijke verwijzing 
naar een hematoloog
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Blootstelling aan Lemtrada® in geval  
van zwangerschap 

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten doeltreffende 
anticonceptie gebruiken tijdens en tot 4 maanden na elke 
behandelingskuur met Lemtrada®. 
Lemtrada® mag alleen tijdens de zwangerschap worden toegediend 
indien het te verwachten voordeel opweegt tegen de mogelijke risico’s 
voor de foetus. Borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens en gedurende 
minstens 4 maanden na een behandelingskuur, ook al is het niet bekend 
of Lemtrada® wordt uitgescheiden in de moedermelk. De voordelen van 
de verhoogde immuniteit door moedermelk kunnen opwegen tegen de 
risico’s van mogelijke blootstelling aan Lemtrada® voor de zuigeling.

Sam
envatting
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Lemtrada® is geïndiceerd als enkelvoudige 
ziektemodificerende therapie bij 
volwassenen met zeer actieve relapsing 
remitting multiple sclerose (RRMS) in de 
volgende patiëntengroepen:
•    Patiënten met zeer actieve ziekte ondanks een 

volledige en adequate behandeling met ten minste 
één ziektemodificerend middel of

•    Patiënten met zich snel ontwikkelende ernstige 
relapsing remitting multiple sclerose, gedefinieerd 
door 2 of meer invaliderende exacerbaties in één 
jaar en met 1 of meer gadolinium-aankleurende 
laesies op hersen-MRI of een significante toename 
van de lading van T2-laesies in vergelijking met een 
eerdere recente MRI

Deze handleiding is ontwikkeld als onderdeel van het 
Lemtrada®-opleidingsprogramma om u te ondersteunen 
bij het starten van en toezicht houden op de behandeling 
met Lemtrada®. Ze biedt meer informatie over de ernstige 
risico’s die gepaard gaan met het gebruik van Lemtrada®, 
en helpt zo bij het verbeteren van de behandeling door 
een samenvatting van het gebruik en de controle ervan te 
geven. Bekijk het overzicht hieronder voor meer informatie 
over wat u kunt verwachten van deze gids*:
1.  Een beschrijving van de belangrijkste bijwerkingen die verband 

houden met het gebruik van Lemtrada®, die zich kunnen voordoen 
tijdens de infusieperiode of vertraagd kunnen optreden na de 
repopulatie van lymfocyten

Ernstige infecties
Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) 
Tijdelijk geassocieerde bijwerkingen die zich 
voordoen tijdens of kort na de infusie
•   Myocardiale ischemie en infarct, pulmonaire alveolaire bloeding, 

hemorragische beroerte, cervicocefale arteriële dissectie en trombocytopenie

Vertraagde auto-immuunbijwerkingen (in volgorde 
van frequentie, meest tot minst voorkomend) 
•  Schildklieraandoeningen.
•  Immuuntrombocytopenische Purpura (ITP).
•  Nefropathieën, waaronder anti-glomerulaire basaalmembraan (anti- 

GBM)-ziekte
•  Auto-immune hepatitis
•  Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH)
•  Verworven hemofilie A
•  Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

2.  Aanbevelingen over hoe deze mogelijke bijwerkingen te beperken 
door middel van gepaste patiëntenselectie, begeleiding, monitoring 
en management

3.  Een rubriek met veelgestelde vragen (FAQ)

* zie laatste pagina voor het bekomen van de gids12 13
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Eveneens moet een Checklist* voor Lemtrada®

voorschrijvers gebruikt worden bij het 
eerste voorschrift van Lemtrada® en de 
opvolgingsbezoeken van de patiënt.

Daarnaast, zijn een Handleiding voor de patiënt en een 
Patiëntenwaarschuwingskaart ontwikkeld en deze moeten aan patiënten 
worden gegeven bij het starten van de behandeling met Lemtrada®.

Handleiding voor de patiënt*

Zorgvuldig te bespreken met uw patiënt bij het eerste voorschrift 
en regelmatig bij de opvolgingsbezoeken. Het doel is om 
patiënten te informeren over de tekenen en symptomen van 
mogelijke bijwerkingen en om hen bewust te maken van de 
noodzaak om te voldoen aan de testen, op symptomen te letten 
en onmiddellijk medische hulp te zoeken indien ze optreden. 

Patiëntenwaarschuwingskaart*

Te gebruiken als hulpmiddel om elke zorgverlener die 
de patiënt die Lemtrada® krijgt, behandelt, te informeren. 
Patiënten (of verzorgers, indien van toepassing) moeten deze 
kaart te allen tijde bij zich hebben en deze tonen aan elke 
zorgverlener die hen behandelt.

14 15

Inleiding

* zie laatste pagina voor het bekomen van de Handleiding voor de patiënt * zie laatste pagina voor het bekomen van de Patiëntenwaarschuwingskaart

* zie laatste pagina voor het bekomen van de Checklist
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Behandeling met Lemtrada® moet alleen 
worden geïnitieerd en uitgevoerd onder 
supervisie van een neuroloog die ervaren 
is in de behandeling van patiënten met 
multiple sclerose (MS) in een ziekenhuis 
met directe toegang tot intensieve zorg.
Specialisten en adequate medische apparatuur voor 
een tijdige diagnose en beheersing van bijwerkingen, 
met name myocardischemie en myocardinfarct, 
cerebrovasculaire bijwerkingen, auto-immuunziekten 
en infecties, moeten beschikbaar zijn.
Middelen voor de behandeling van 
cytokinenvrijgavesyndroom, overgevoeligheids- en/of 
anafylactische reacties moeten beschikbaar zijn.

Om mogelijke risico’s en bijwerkingen van 
Lemtrada® tot een minimum te beperken, 
moeten voorschrijvers en patiënten 
instemmen met een opvolging van minstens 
48 maanden na de laatste Lemtrada®-
infusie. Het is belangrijk dat patiënten 
begrijpen dat ze moeten doorgaan met de 
controle, zelfs als ze zich goed voelen en hun 
MS-ziekte goed onder controle is.

Het creëren van een partnerschap tussen u, uw patiënt en 
het MS zorgteam, samen met het zorgvuldig doorlopen van 
de Handleiding voor de patiënt, zal uw patiënt helpen bij 
het naleven van de periodieke testen, het tijdig identificeren 
en melden van symptomen en zo nodig onmiddellijk 
een gepaste behandeling te ontvangen. Gedetailleerde 
controlevereisten worden beschreven in rubriek 3.
In Figuur 1 wordt de duur van behandeling en de vereiste  
opvolging getoond.

Figuur 1 - Overzicht van de Lemtrada®-dosering 

*    OPMERKING: Een onderzoek waarbij patiënten 6 jaar werden gevolgd toonde aan dat het 
merendeel na de eerste 2 behandelingskuren geen verdere behandeling nodig heeft
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Start bloed- en 
urinetesten vóór 
de behandeling

Doorlopende monitoring tot vier jaar na de laatste behandelingskuur

BEHANDELING:  
2 KUREN

BIJKOMENDE BEHANDELINGS
KUREN INDIEN NODIG*

12 maanden  
na kuur 1Kuur

 

1 Ten vroegste 
12 maanden 
na de kuur 2

Kuur

 

2 Ten vroegste 
12 maanden 
na de kuur 3

Kuur 3 Kuur

 

4

5 dagen  
behandeling

3 dagen 
behandeling

3 dagen 
behandeling

3 dagen 
behandeling
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verbonden aan 
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1.  Ernstige infecties  
(treffen ≥ 1 op 10 patiënten)

Gebruik van Lemtrada® is geassocieerd met een risico op 
ernstige infecties die zich in de weken na de behandeling 
kunnen voordoen, maar ook jaren later kunnen optreden. 
Om het risico op ernstige infectie te minimaliseren, is het 
volgende belangrijk:
•   Uitstellen van de start van de behandeling wanneer een actieve infectie 

aanwezig is totdat deze volledig onder controle is

•   Screening op hiv, controleren op zowel actief als inactief (“latent”) 
tuberculose-risico volgens lokale richtlijnen, screening op hepatitis 
B-virus (HBV) en hepatitis C-virus (HCV)

•   Screening voor humaan papillomavirus (HPV) bij vrouwelijke patiënten en 
herhaalde screening jaarlijks. Overweeg vaccinatie vóór de behandeling

•   Overweeg om ten minste 6 weken vóór aanvang van de behandeling 
aan de lokale immunisatievereisten te voldoen. De mogelijkheid om na 
Lemtrada® een immuunrespons op een vaccin te ontwikkelen is niet 
onderzocht

•   Vóór aanvang van de behandeling kan de evaluatie van de 
immuunserostatus van het cytomegalovirus (CMV) worden overwogen 
volgens de lokale richtlijnen

•   Screening voor Epstein-Barr virus (EBV) infectie. Gevallen van EBV-
hepatitis kunnen ernstig en soms fataal zijn.

•   Aanbevolen dieet voor listeriose-preventie twee weken vóór, tijdens en 
gedurende ten minste 1 maand na de infusie. Om het risico op infectie te 
verminderen, moeten patiënten die Lemtrada® krijgen, vermijden dat ze 
rauw of ongaar vlees, zachte kazen en ongepasteuriseerde melkproducten 
gebruiken twee weken vóór, tijdens en gedurende ten minste één maand 
na de infusie. Zie ook “Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose 
bij specifieke en kwetsbare doelgroepen” van de Hoge Gezondheidsraad via 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9311- listeriose.

•   Start de profylaxe tegen herpes op dag 1 van de behandeling en ga door 
gedurende ten minste 1 maand na elke behandelingskuur

•   Vermijd gelijktijdige behandeling met andere immunomodulerende 
middelen

2.   Progressieve multifocale leuko-encefalopathie 
(PML) 

ZZeldzame gevallen van PML (waaronder fatale) zijn gemeld bij MS-patiënten 
na behandeling met alemtuzumab. Patiënten die met alemtuzumab behandeld 
worden, moeten gecontroleerd worden op tekenen die kunnen wijzen op PML.
Risicofactoren van speciaal belang omvatten eerdere immunosuppressieve 
behandeling, met name andere MS-behandelingen met een bekend risico op PML.

Voorafgaand aan de start en de re-administratie van de behandeling met 
alemtuzumab moet een MRI-scan worden gemaakt en gecontroleerd worden 
op tekenen die consistent zijn met PML. Verdere evaluatie, waaronder testen op 
cerebrospinaal vocht (cerebrospinal fluid, CSF) voor JC Viral DNA en herhaalde 
neurologische beoordelingen, moeten worden uitgevoerd indien nodig.

De arts moet vooral letten op symptomen die wijzen op PML die de patiënt 
mogelijk niet opmerkt (bv. cognitieve, neurologische of psychiatrische 
symptomen).

3.   Ernstige bijwerkingen die tijdelijk verband 
houden met de Lemtrada®-infusie

Tijdens het postmarketinggebruik, zijn zeldzame, ernstige en 
soms fatale tijdelijk geassocieerde bijwerkingen gemeld. In de 
meeste gevallen was de tijd tot aanvang binnen 1−3 dagen na 
de Lemtrada®-infusie. Er zijn reacties opgetreden na elk van de 
doses en ook na kuur 2. Deze bijwerkingen omvatten:
•   Myocardiale ischemie en/of myocardinfarct (onbekende incidentie)
•   Pulmonale alveolaire bloeding (onbekende incidentie)
•   Hemorragische beroerte (onbekende incidentie)
•   Cervicocefale arteriële dissectie (onbekende incidentie)
•   Trombocytopenie (treffen < 1 op 10 patiënten)
Patiënten die afwijkende waarden van vitale functies vertonen, 
waaronder hartslag en bloeddruk, of plots optredende symptomen 
die kenmerkend zijn voor het bovenstaande melden, moeten worden 
geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken. Zie Rubriek 3: 
Samenvatting van de aanbevolen patiëntenbewaking, voor belangrijke 
informatie over de infusie-instructies.
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4.  Vertraagde auto-immuunbijwerkingen

Gebruik van Lemtrada® wordt geassocieerd met risico op 
auto-immuunaandoeningen die kunnen optreden met een 
vertraging van maanden tot jaren na de infusie, waaronder:
•   Schildklieraandoeningen (treffen ≥ 1 op 10 patiënten).

•   Immuuntrombocytopenische Purpura (ITP) (treft < 1 op 10 patiënten).

•   Nefropathieën, waaronder anti-glomerulaire basaalmembraan  
(anti-GBM)-ziekte (treffen < 1 op 100 patiënten)

•   Auto-immune hepatitis (frequentie niet bekend)

•   Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) (treft < 1 op 1.000 patiënten)

•   Verworven hemofilie A (treft < 1 op 100 patiënten)

•   Thrombotische thrombocytopenische purpura (TTP)  
(treft < 1 op 1.000 patiënten)

Deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn, leidend tot morbiditeit en/of 
mortaliteit met een piekincidentie op 18−36 maanden na de behandeling 
en kunnen in sommige gevallen plaatsvinden na de monitoringperiode 
van 48 maanden. Monitoring en vroegtijdige detectie kunnen de 
uitkomsten verbeteren van patiënten die deze bijwerkingen ervaren.

Het is belangrijk om de laboratoriumwaarden nauwkeurig te  
controleren en waakzaam te zijn voor klachten en symptomen.  
Lees de volgende rubrieken aandachtig door om een beter inzicht in 
deze risico’s te krijgen. Zie Rubriek 3: Samenvatting van de aanbevolen 
patiëntenbewaking, voor belangrijke informatie over het verminderen 
van het risico op het gebruik van Lemtrada®.

Schildklieraandoeningen  
(treffen ≥ 1 op 10 patiënten)

Tijdens klinische onderzoeken werden auto-immuun 
schildklieraandoeningen, waaronder Hyperthyreoïdie en 
Hypothyreoïdie, gemeld. Schildklieraandoeningen kwamen 
zeer vaak voor in klinische onderzoeken en de meeste waren 
licht tot matig van ernst. Sommige gevallen waren van 
voorbijgaande aard en vereisten geen behandeling.  
De meeste schildklieraandoeningen werden behandeld met 
conventionele medische therapie, hoewel bij enkele patiënten 
een chirurgische ingreep nodig was.
Het is belangrijk om uw patiënt te informeren dat afhankelijk van het type 
schildklieraandoening, mogelijk een levenslange behandeling nodig is.

•  Schildklierfunctietesten zoals het niveau van schildklierstimulerend 
hormoon (thyroid-stimulating hormone, TSH) moeten worden uitgevoerd 
vóór de start van de behandeling, en daarna om de 3 maanden, gedurende 
ten minste 48 maanden na de laatste infusie.

•  Let daarnaast op tekenen en symptomen van schildklieraandoeningen.

•  Schildklieraandoeningen vormen speciale risico’s bij vrouwen die zwanger 
worden. Onbehandelde schildklieraandoening kan schade veroorzaken aan 
de ongeboren en pasgeboren baby. Onbehandelde hypothyreoïdie tijdens 
de zwangerschap verhoogt het risico op een miskraam en schade aan 
de foetus, zoals een vertraagde geestelijke ontwikkeling en dwerggroei. 
Extra voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen met de ziekte van 
Basedow (ook wel ziekte van Graves genoemd), omdat antistoffen tegen de 
schildklierstimulerende hormoonreceptor van de moeder overgedragen 
kunnen worden aan een foetus in ontwikkeling en voorbijgaande neonatale 
ziekte van Basedow kunnen veroorzaken.
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Voorbeeld van een been 
waarop gemakkelijk of veel 
blauwe plekken optreden 
Locatie: Dit kan overal op 
het lichaam van de patiënt 
verschijnen, niet alleen op  
de benen. 

Voorbeeld van benen met 
petechiën en purpura.
Petechiën zijn kleine, 
verspreide vlekken (als 
speldenprikken) onder de huid 
die rood, roze of paars zijn.
Locatie: Dit kan overal op 
het lichaam van de patiënt 
verschijnen.

Voorbeeld van purpura 
onder de tong.
Locatie: Petechiën en 
purpura kunnen op elk 
slijmvlies optreden, ook op 
alle plaatsen in de mond 
(op of onder de tong, op 
het gehemelte, aan de 
binnenkant van de wangen, 
op het tandvlees).

 Figuur 2 - Voorbeelden van ITP  

Opmerking: Deze foto’s dienen enkel als richtlijn om voorbeelden van blauwe plekken of 
petechiën te tonen. De patiënt kan minder ernstige types blauwe plekken of petechiën 
hebben dan op deze foto’s en toch ITP hebben.
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Immuuntrombocytopenische purpura (ITP)   
(treft < 1 op 10 patiënten)

ITP is een auto-immuunziekte die meestal wordt 
geassocieerd met antilichamen tegen bloedplaatjes.  
Zie figuur 2 voor voorbeelden van ITP. Symptomen van ITP 
kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) gemakkelijk 
blauwe plekken krijgen, gemakkelijk bloedingen 
krijgen en zwaardere dan normale of onregelmatige 
menstruatiebloeding. 
Deze klinische tekenen van ITP kunnen al dan niet duidelijk zijn voordat 
ernstige bloeding ontstaat. Het is ook niet ongewoon om de tekenen en 
symptomen van ITP snel na een normale trombocytentelling waar te nemen.

ITP kan een ernstige aandoening zijn die leidt tot morbiditeit en mortaliteit, 
en kan enkele jaren na de toediening optreden. In klinische onderzoeken 
werden patiënten met ITP tijdig gediagnosticeerd en behandeld waarbij de 
meeste gevallen reageerden op eerstelijns medische behandeling.

Het is belangrijk om alle patiënten als volgt te controleren op ITP:

•  Volledig bloedbeeld met differentiële telling moet worden verkregen vóór 
de start van de behandeling en daarna maandelijks tot ten minste 48 
maanden na de laatste infusie

•  Controleer de patiënt op klinische symptomen van ITP

•  De patiënt adviseren over het belang van het naleven van de maandelijkse 
controle van het bloed en de noodzaak om dit ten minste 48 maanden na 
de laatste infusie te blijven verderzetten

•  Leg de patiënt uit hoe ITP-gerelateerde symptomen kunnen worden 
herkend en benadruk de noodzaak om waakzaam te blijven

•  Indien ITP wordt vermoed, moet de juiste medische interventie 
onmiddellijk worden gestart, inclusief onmiddellijke verwijzing naar een 
hematoloog. Ernstige of wijdverspreide bloeding is levensbedreigend en 
vereist onmiddellijke zorg

Het mogelijke risico dat gepaard gaat met herbehandeling met Lemtrada® 
na het optreden van ITP is onbekend.
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Patiënten moeten geïnformeerd worden over de gerelateerde symptomen 
van leverletsel. Als een patiënt klinische tekenen of symptomen ontwikkelt 
die wijzen op leverdisfunctie, bv. vergrote lever, spinale angiomen, ascites, 
onverklaarbare misselijkheid, braken, buikpijn en/of zwelling, pijnlijke 
gewrichten, vermoeidheid, anorexia, of geelzucht en/of donkere urine, moet 
auto-immune hepatitis beschouwd worden als een differentiële diagnose.

Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH)   
(treft < 1 op 1.000 patiënten)
Dit ernstige systemische inflammatoire syndroom werd zelden 
gemeld bij patiënten die met Lemtrada® werden behandeld 
in de post-marketing setting en is geassocieerd met hoge 
sterftecijfers indien niet vroeg herkend en behandeld.
Tekenen en symptomen die kenmerkend zijn voor HLH zijn onder meer een 
hoge en aanhoudende koorts, uitslag, hepatosplenomegalie, pancytopenie 
en lymfadenopathie. Patiënten moeten geïnformeerd worden over deze 
mogelijke symptomen van HLH. Overweeg om uw patiënten te verwijzen naar 
een specialist voor evaluatie als u vermoedt dat ze HLH hebben ontwikkeld.

Verworven hemofilie A  
(treft < 1 op 100 patiënten)
Gevallen van verworven hemofilie A werden gemeld in zowel 
klinische onderzoeken als de post-marketing setting. 
Patiënten moeten onmiddellijk medische hulp zoeken in geval van tekenen 
of symptomen van: onverklaarbare en overmatige bloeding door snijwonden 
of letsels, of na een chirurgische of tandheelkundige ingreep, veel grote 
of diepe blauwe plekken, ongebruikelijke bloeding na vaccinaties, pijn of 
zwelling in de gewrichten, hematurie of bloederige ontlasting.

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)  
(treft < 1 op 1.000 patiënten) 
Tijdens het postmarketinggebruik is TTP, dat fataal kan zijn, gemeld bij patiënten 
die met Lemtrada® werden behandeld. TTP is een ernstige aandoening die 
dringende evaluatie en behandeling vereist. TTP kan gekenmerkt worden door 
trombocytopenie, micro-angiopathische hemolytische anemie, neurologische 
sequelen, koorts en nierfunctiestoornis. Het wordt geassocieerd met hoge 
ziekte- en sterftecijfers indien niet vroeg herkend en behandeld.
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Nefropathieën, waaronder anti-GBM-ziekte  
(treffen < 1 op 100 patiënten)
Nefropathieën, waaronder anti-GBM-ziekte, werden zelden 
gemeld na een behandeling met Lemtrada® bij MS-patiënten 
in klinische onderzoeken, en deden zich doorgaans voor 
binnen 39 maanden na de laatste toediening.
Klinische manifestatie van nefropathieën kan bestaan uit verhoogde 
serumcreatinine, hematurie en/of proteïnurie. Hoewel niet in klinische 
onderzoeken waargenomen, kan alveolaire bloeding die zich manifesteert 
als hemolyse, optreden met anti-GBM-ziekte (Goodpasture Syndrome).

Aangezien patiënten asymptomatisch kunnen zijn, is het belangrijk  
dat periodieke laboratoriumtesten worden uitgevoerd tot ten minste  
48 maanden na de laatste infusie met Lemtrada®:

•  Serumcreatininespiegels moeten worden verkregen vóór de start van 
de behandeling en daarna maandelijks

•  Urineonderzoek met microscopie moet worden uitgevoerd vóór de 
start van de behandeling en daarna maandelijks. Bij menstruerende 
vrouwen moet rekening worden gehouden met de timing van de 
urineanalyse om vals positieven te voorkomen. Na de periode van  
48 maanden moeten testen worden uitgevoerd op basis van klinische 
bevindingen die nefropathieën suggereren

•  De observatie van klinisch significante veranderingen ten opzichte 
van baseline in serumcreatinine, onverklaarbare hematurie en/of 
proteïnurie vraagt onmiddellijke verdere evaluatie voor nefropathieën, 
inclusief verwijzing naar een nefroloog. Vroege detectie en behandeling 
van nefropathieën kan het risico op slechte resultaten verminderen

Anti-GBM-ziekte is levensbedreigend als deze niet wordt behandeld en 
vereist daarom onmiddellijke zorg. Zonder onmiddellijke behandeling 
kunnen patiënten snel nierfalen ontwikkelen waarvoor dialyse en/of 
transplantatie nodig is, en kan tot de dood leiden.

Auto-immune hepatitis (onbekende incidentie)
Auto-immune hepatitis die klinisch significant leverletsel 
veroorzaakt, waaronder fatale gevallen, werd zelden gemeld 
bij patiënten die met Lemtrada® werden behandeld in de post- 
marketing setting.
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Tabel 1 - Overzicht van aanbevelingen vóór de 
behandeling om het risico op bijwerkingen te 
verminderen

Pre-infusie

Voorbehandeling

•   Corticosteroïden moeten vlak vóór de behandeling 
worden toegediend op elk van de eerste 3 dagen van 
elke behandelingskuur (1.000 mg methylprednisolon 
of equivalent)

•   Overweeg een voorbehandeling met antihistaminica 
en/of antipyretica

•   Orale profylaxe voor herpesinfectie moet worden 
toegediend aan alle patiënten vanaf de eerste dag van 
elke behandelingskuur en moet tot minstens 1 maand 
na de behandeling met Lemtrada® worden voortgezet 
(200 mg aciclovir tweemaal daags of equivalent)

Tabel 2 – Overzicht van aanbevelingen  
voor peri-infusie preventie en bewaking

Pre-infusie Tijdens infusie Na de infusie

ECG, vitale 
parameters 
inclusief 
hartslag  
en BD

•   Baseline 
vitale functies 
bepalen, 
inclusief 
hartslag en BD

•  ECG bij 
baseline

•   Controleer de 
hartslag, bloeddruk 
en de algemene 
klinische toestand 
regelmatig, ten 
minste eenmaal  
per uur

•   Stop de infusie 
als de patiënt 
klinische tekenen 
en/of symptomen 
vertoont die de 
ontwikkeling van een 
ernstige bijwerking 
suggereren.

Bloed-
plaatjes-
telling

•  Aantal 
bloedplaatjes 
bij baseline

•  Het aantal 
bloedplaatjes bepalen 
onmiddellijk na de 
infusie op dag 3 en 
dag 5 van de eerste 
kuur, en op dag 3 van 
alle volgende kuren

Observaties

•  Observatie 
gedurende ten minste 
2 uur – patiënten die 
klinische symptomen 
van een ernstige 
bijwerking vertonen, 
moeten nauwlettend 
gecontroleerd worden 
tot de symptomen 
volledig verdwijnen

BD=bloeddruk; ECG=elektrocardiogram  
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Tabel 3 - Overzicht van risicovermindering  
van vertraagde auto-immuunbijwerkingen

Pre-infusie Na de infusie 
(maandelijks)
Gedurende ten  
minste 48 maanden

Na de infusie 
(driemaandelijks)
Gedurende  
48 maanden

Monitoring

•   Schildklier- 
functietesten, 
inclusief TSH-
niveaus

•   Volledig 
bloedbeeld met 
differentiële 
telling

•   Serum- 
creatinine

•   Urineanalyse 
met 
microscopie

•   Serumtrans- 
aminasen

•   Volledig bloedbeeld 
met differentiële 
telling

•   Serumcreatinine

•   Urineanalyse met 
microscopie

•   Serumtrans- 
aminasen

•   Schildklier-
functietesten, 
inclusief TSH-
niveaus

Schildklierstimulerend hormoon (TSH - thyroid stimulating hormone)

Samen met uw patiënt is het belangrijk om zijn/haar periodieke controle 
te plannen en te beheren − zijn/haar testresultaten te evalueren en 
waakzaam te blijven voor symptomen van bijwerkingen (AE’s).

Het is uitermate belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw patiënt 
begrijpt dat hij/zij zich gedurende ten minste 48 maanden na de 
laatste Lemtrada®-infusie periodiek laat testen, zelfs als hij/zij 
asymptomatisch is en zijn/haar MS-ziekte goed onder controle is. 

•  Neem de Lemtrada®-Handleiding voor de patiënt en de bijsluiter door 
met uw patiënt bij het eerste voorschrift en op regelmatige basis bij de 
opvolgingsbezoeken. Vóór de behandeling moeten patiënten worden 
geïnformeerd over de risico’s en voordelen van de behandeling. Herinner 
de patiënt eraan dat hij/zij ook na de 48 maanden durende controleperiode 
waakzaam blijft voor symptomen in verband met auto-immuunaandoeningen, en 
dat hij/zij medische hulp inroept als hij/zij zich zorgen maakt.

•  Moedig de patiënt aan om de Patiëntenwaarschuwingskaart altijd bij zich te 
dragen. Patiënten moeten de Patiëntenwaarschuwingskaart tonen aan elke 
zorgverlener die hen om welke reden dan ook behandelt, en vooral in geval van 
een medisch noodgeval.

Blootstelling aan Lemtrada® in geval van zwangerschap
Hoewel er beperkte beschikbare gegevens zijn die het gebruik van Lemtrada® 
bij zwangere vrouwen evalueren, bestaat de mogelijkheid dat Lemtrada® de 
placentabarrière passeert en een risico voor de foetus vormt. Daarom mag 
Lemtrada® alleen tijdens de zwangerschap worden toegediend indien het te 
verwachten voordeel opweegt tegen de mogelijke risico’s voor de foetus.

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten doeltreffende anticonceptie 
gebruiken tijdens en tot 4 maanden na elke behandelingskuur met Lemtrada®.

Aangezien het ook mogelijk is dat Lemtrada® wordt uitgescheiden in de 
moedermelk, wordt aanbevolen geen borstvoeding te geven tijdens of 
gedurende minstens 4 maanden na een behandelingskuur. De voordelen van 
de verhoogde immuniteit door moedermelk kunnen echter opwegen tegen de 
risico’s van mogelijke blootstelling aan Lemtrada® voor de zuigeling.
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PPatiënten die met Lemtrada® behandeld worden, lopen 
een hoger risico dan de algemene bevolking op het ervaren 
van de bijwerkingen die in deze gids worden behandeld.
Houd rekening met de stappen die nodig zijn om de risico’s 
die gepaard gaan met deze bijwerkingen te minimaliseren 
voordat u Lemtrada® voorschrijft.

Contra-indicaties

Wat als mijn patiënt een infectie heeft als ik een 
behandelingskuur met Lemtrada® wil beginnen?
U moet de start van de toediening van Lemtrada® uitstellen bij patiënten 
met ernstige actieve infectie tot volledige resolutie. Infectie met het 
humaan immunodeficiëntievirus (hiv) is een contra-indicatie voor het 
gebruik van Lemtrada®.

Wat zijn de contra-indicaties van de behandeling met 
Lemtrada®?
Gebruik Lemtrada® niet als een patiënt:

•  Allergisch is voor alemtuzumab of een van de andere hulpstoffen die in 
rubriek 6.1 van de SmPC staan.

•  Humaan immunodeficiëntievirus (hiv)-infectie heeft

•  Een ernstige actieve infectie heeft totdat deze volledig onder controle is

•  Onbehandelde hypertensie heeft

•  Een voorgeschiedenis van arteriële dissectie van de cervicocefale 
slagaders heeft

•  Een voorgeschiedenis van beroerte heeft

•  Een voorgeschiedenis van angina pectoris of myocardinfarct heeft

•  Een bekende coagulopathie heeft en behandeld wordt met anti-plaatjes- 
of antistollingsmiddelen

•  Andere gelijktijdige auto-immuunziekten heeft (naast MS)

Behandeling

Hoe wordt Lemtrada® toegediend en hoe lang duurt  
het infuus?
De eerste behandeling met Lemtrada® wordt toegediend via intraveneuze 
infusie over twee kuren. De eerste behandelingskuur bestaat uit een 
dagelijkse infusie gedurende 5 opeenvolgende dagen. De tweede 
behandelingskuur wordt 12 maanden later toegediend en bestaat uit een 
dagelijkse infusie over 3 opeenvolgende dagen. Na bewijs van ziekteactiviteit 
van MS volgens klinische en/of beeldvormingscriteria, kan een bijkomende 
derde of vierde behandelingskuur overwogen worden. Die bestaat uit een 
dagelijkse infusie over 3 opeenvolgende dagen, toegediend ten vroegste  
12 maanden na de vorige behandelingskuur.

Indien een bijwerking die tijdelijk geassocieerd is met infusie optreedt, 
dient u de juiste symptomatische behandeling te geven, indien nodig. Als de 
infusie niet goed wordt verdragen, kan de infusieduur worden verlengd. Als 
er ernstige reacties optreden, moet de behandeling onmiddellijk worden 
stopgezet.

Evalueer de patiënt medisch op basis van het bijwerkingenprofiel van 
Lemtrada® voordat u de therapie opnieuw opstart. Overweeg om de 
Lemtrada®-infusie permanent stop te zetten, indien de patiënt een risico kan 
lopen op een ernstige klinische reactie (zie rubriek 3 voor meer details).
Reacties die worden toegeschreven aan anafylaxie werden zelden gemeld in 
tegenstelling tot infusiegerelateerde reacties. Er moeten echter hulpmiddelen 
beschikbaar zijn voor het beheer van anafylaxie of ernstige reacties.

U moet zich bewust zijn van de mogelijke cardiovasculaire en 
cerebrovasculaire risicofactoren, longziekte en gelijktijdige medicatie van de 
patiënt voor tijdige behandeling van infusiegerelateerde reacties.  

Zijn er profylactische behandelingen die moeten worden 
ingenomen?
•  Patiënten moeten vlak voor de behandeling, op de eerste 3 dagen van 

elke behandelingskuur premedicatie krijgen met corticosteroïden (1.000 
mg methylprednisolon of equivalent).

•  Daarnaast kan ook voorafgaand aan de behandeling met Lemtrada® een 
behandeling met antihistaminica en/of antipyretica overwogen worden.

•  Orale profylaxe voor herpesinfectie moet worden toegediend aan alle 
patiënten tijdens en gedurende minimaal 1 maand na de behandeling. 
In klinische onderzoeken kregen patiënten tweemaal daags 200 mg 
aciclovir (of een equivalent daarvan) toegediend.
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Bijwerkingen controleren

Welke laboratoriumtesten moeten worden uitgevoerd voordat 
u begint met de behandeling met Lemtrada®?
De testen die moeten worden uitgevoerd zijn:

•  Volledig bloedbeeld met differentiële telling

•  Serumtransaminasen

•  Serumcreatinine

•  Urineanalyse met microscopie

•  Schildklierfunctietesten, zoals schildklierstimulerend hormoon  
(thyroid-stimulating hormone, TSH)

Ga ik door met de laboratoriumtesten tijdens en na  
het ontvangen van de behandeling met Lemtrada®?  
Voor hoelang?
Ja. Testen begint vóór de behandeling (baselinetesten) en moet gedurende 
ten minste 48 maanden na ontvangst van de laatste infusie worden 
voortgezet. Details over welke testen u moet uitvoeren, wanneer en hoelang, 
kan u vinden in rubriek 3 Samenvatting van aanbevolen patiëntbewaking.

Hoelang moeten patiënten geobserveerd worden  
na het krijgen van een Lemtrada®-infusie?
Patiënten moeten ten minste 2 uur na de infusie geobserveerd worden. 
Diegenen die klinische symptomen van een ernstige bijwerking vertonen, 
moeten nauwlettend gecontroleerd worden tot de volledige verdwijning van 
symptomen en de ziekenhuisopname kan zo nodig worden verlengd.

Wanneer moeten bloedplaatjestellingen worden uitgevoerd?
Vóór de infusie moet het aantal bloedplaatjes bij baseline worden bepaald. 
Het aantal bloedplaatjes moet ook onmiddellijk na de infusie worden 
bepaald op dag 3 en dag 5 van de eerste kuur en op dag 3 van alle volgende 
kuren.

Omgaan met bijwerkingen

Wat zijn de tekenen en symptomen van ernstige 
bijwerkingen die tijdelijk geassocieerd zijn met infusie?
Patiënten die afwijkende waarden van vitale functies vertonen, waaronder 
bloeddruk of het melden van plotseling optreden van pijn op de borst, 
nekpijn, afhangen van het gezicht, ademhalingsmoeilijkheden, ernstige 
dyspneu, ernstige hoofdpijn, zwakte aan één kant van het lichaam, moeite 
met spraak, ophoesten van bloed of blauwe plekken krijgen, moeten 
onmiddellijk worden gecontroleerd. Patiënten moeten worden geadviseerd 
onmiddellijk medische hulp in te roepen als een van de symptomen zich 
voordoet.

Hoe moet ik een patiënt met vermoedelijke ernstige 
bijwerkingen die tijdelijk geassocieerd zijn met hun 
Lemtrada®-infusie behandelen?
Het is belangrijk om patiënten te controleren voor myocardiale ischemie 
en infarct, pulmonaire alveolaire bloeding, hemorragische beroerte, 
cervicocefale arteriële dissectie en trombocytopenie. Controle van vitale 
functies, inclusief bloeddruk en hartslag, wordt aangeraden bij baseline en 
daarna regelmatig. Het wordt aanbevolen om een bloedplaatjestelling te 
doen op dag 3 en dag 5 van de eerste behandelingskuur en op dag 3 van elke 
volgende kuur. Zie meer details in Rubriek 3: Samenvatting van aanbevolen 
patiëntenbewaking.

Wat zijn de tekenen en symptomen van 
immuuntrombocytopenische purpura (ITP)?
Symptomen van ITP kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) 
gemakkelijk blauwe plekken krijgen, petechiën, spontane mucocutane 
bloedingen (bijv. epistaxis, hemolyse), zware of onregelmatige 
menstruatiebloedingen. Deze klinische tekenen van ITP kunnen duidelijk 
zijn voordat een ernstige bloeding ontstaat. Lage bloedplaatjestellingen, of 
klinisch significante veranderingen ten opzichte van baseline kunnen ook 
een teken van ITP zijn. Zie meer details in figuur 2.
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Hoe moet ik een patiënt met vermoede ITP beheren?

Het is belangrijk om alle patiënten op ITP te controleren, zodat patiënten tijdig 
worden gediagnosticeerd en beheerd. Daarom moeten er volledige bloedtellingen 
worden verkregen vóór aanvang van de behandeling en bij maandelijkse 
intervallen gedurende ten minste 48 maanden na de laatste infusie.

Als ITP wordt vermoed, moet het aantal bloedplaatjes onmiddellijk 
worden verkregen. Als het optreden ervan wordt bevestigd, moet de juiste 
medische interventie onmiddellijk worden gestart, inclusief onmiddellijke 
verwijzing naar een hematoloog. Ernstige of wijdverspreide bloeding is 
levensbedreigend en vereist onmiddellijke zorg.  

Welke symptomen kunnen gepaard gaan met nefropathie, 
zoals anti-glomerulaire basaalmembraan (anti-GBM)-ziekte?
Manifestaties van nefropathie kunnen serumcreatinine stijging, hematurie 
en/of proteïnurie omvatten. Hoewel niet in klinische onderzoeken 
waargenomen, kan alveolaire bloeding die zich manifesteert als hemolyse, 
optreden bij anti-GBM-ziekte. Aangezien patiënten asymptomatisch kunnen 
zijn, is het belangrijk dat de periodieke laboratoriumtesten (serumcreatinine 
en urineonderzoek met microscopie) worden uitgevoerd.  

Hoe moet ik een patiënt met vermoede nefropathie beheren?
De observatie van klinisch significante veranderingen ten opzichte van 
baseline in serumcreatininewaarden, onverklaarbare hematurie en/ 
of proteïnurie, vragen verdere evaluatie voor nefropathieën, inclusief 
onmiddellijke verwijzing naar een specialist. Vroege detectie en behandeling 
van nefropathieën kan het risico op slechte resultaten verminderen. 

Wat zijn de tekenen en symptomen van auto-immune hepatitis?
Symptomen van auto-immune hepatitis kunnen enzymverhogingen zijn 
alsook tekenen die wijzen op leverfunctiestoornissen (bijv. onverklaarbare 
misselijkheid, braken, buikpijn, vermoeidheid, anorexia of geelzucht en/of 
donkere urine).

Hoe moet ik een patiënt met vermoede auto-immune  
hepatitis beheren?
Serumtransaminasen moeten regelmatig worden gecontroleerd. 
Als leverletsel bevestigd is, moet de juiste medische interventie onmiddellijk      
worden gestart, inclusief onmiddellijke verwijzing naar een specialist.

Vroege detectie en behandeling van leverletsel, waaronder auto-immune                  
hepatitis, kunnen het risico op een negatieve uitkomst verminderen.  

Wat zijn de tekenen en symptomen van hemofagocytaire 
lymfohistiocytose (HLH)?
Tekenen en symptomen van HLH zijn hoge en niet dalende koorts, 
huiduitslag, hepatosplenomegalie, pancytopenieën en lymfadenopathie.  

Hoe moet ik een patiënt met vermoede HLH beheren?
Regelmatige laboratoriumcontrole moet worden uitgevoerd en als patiënten  
vroege manifestaties ontwikkelen van pathologische immuunactivatie, 
moeten zij onmiddellijk worden gecontroleerd en moet een diagnose van 
HLH worden overwogen.

Wat zijn de tekenen en symptomen van verworven hemofilie A?
Patiënten moeten onmiddellijk medische hulp zoeken in geval van tekenen 
of symptomen van onverklaarbare en overmatige bloeding door snijwonden 
of letsels, of na een chirurgische of tandheelkundige ingreep, veel grote 
of diepe blauwe plekken, ongebruikelijke bloeding na vaccinaties, pijn of 
zwelling in de gewrichten, hematurie of bloederige ontlasting.

Hoe moet ik een patiënt met vermoede verworven  
hemofilie A beheren?
Volledige bloedtelling moet regelmatig worden uitgevoerd en er moet 
een coagulopathie panel voorzien worden inclusief geactiveerde partiële 
tromboplastinetijd (activated partial thromboplastin time, aPTT), bij alle 
patiënten die dergelijke symptomen van verworven hemofilie A vertonen. In 
geval van een verlengde aPTT moet de patiënt worden doorverwezen naar 
een hematoloog.

Welke patiëntenzorg moet ik verlenen indien TTP wordt vermoed?
VHet is belangrijk om alle patiënten op TTP te controleren, zodat patiënten 
tijdig worden gediagnosticeerd en beheerd. Daarom moeten er volledige 
bloedtellingen worden verkregen vóór aanvang van de behandeling en bij 
maandelijkse intervallen gedurende minstens 48 maanden na de laatste infusie. 
Als TTP wordt vermoed, moet het aantal bloedplaatjes onmiddellijk worden 
gemeten. Als de aanvang wordt bevestigd, moet de juiste medische interventie 
onmiddellijk worden gestart, inclusief onmiddellijke verwijzing naar een 
hematoloog. TTP is levensbedreigend en vereist onmiddellijke zorg.
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Adviseren over zwangerschap, anticonceptie  
en borstvoeding

Moeten vrouwelijke patiënten anticonceptie gebruiken?  
De alfa-halfwaardetijd van alemtuzumab was ongeveer 4−5 dagen en was 
vergelijkbaar tussen de kuren, resulterend in lage of niet-detecteerbare 
serumconcentraties binnen ongeveer 30 dagen na elke behandelingskuur. 
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten daarom doeltreffende 
anticonceptiemethoden gebruiken tijdens de behandeling en gedurende  
4 maanden na elke kuur met Lemtrada®.

Is het mogelijk om Lemtrada® toe te dienen tijdens de 
zwangerschap?
Men zou Lemtrada® alleen bij zwangerschap mogen gebruiken indien het 
te verwachten voordeel opweegt tegen de mogelijke risico’s voor de foetus.
Van humaan immunoglobuline G (IgG) is bekend dat het de placentabarrière 
passeert. Lemtrada® kan de placentabarrière ook passeren en dus mogelijk 
een risico voor de foetus vormen. Het is niet bekend of Lemtrada® foetale 
schade kan veroorzaken bij toediening aan zwangere vrouwen of dat het de 
vruchtbaarheid kan beïnvloeden.

Schildklieraandoeningen zijn een speciaal probleem voor zwangere 
vrouwen. Als hypothyreoïdie (onvoldoende productie van schildklierhormoon) 
tijdens de zwangerschap niet behandeld wordt, bestaat er een verhoogd 
risico op een miskraam en effecten op de foetus zoals een vertraagde 
geestelijke ontwikkeling en dwerggroei. Bij moeders met de ziekte van 
Graves (ook bekend als de ziekte van Basedow), kunnen maternale TSH- 
receptorantilichamen worden overgedragen aan een ontwikkelende foetus en 
kunnen ze voorbijgaande neonatale ziekte van Graves veroorzaken.

Als vrouwen zwanger willen worden, hoe lang moeten ze dan 
wachten na een behandelingskuur met Lemtrada®?
Vrouwen moeten doeltreffende anticonceptiemethoden gebruiken en 
minstens 4 maanden na elke kuur met Lemtrada®-behandeling wachten 
voordat ze proberen zwanger te worden. Er moet rekening mee worden 
gehouden dat de volledige behandeling van Lemtrada® bestaat uit  
2 kuren, met een tussentijd van 12 maanden. Vrouwen die zwanger kunnen 
worden, moeten hiervoor worden gewaarschuwd en ontmoedigd om 
anticonceptie te stoppen tussen behandelingskuren.

Zal Lemtrada® invloed hebben op de toekomstige 
vruchtbaarheid bij vrouwen of mannen?
Er zijn geen adequate klinische veiligheidsgegevens over het effect van 
Lemtrada® op de vruchtbaarheid. In een substudie bij 13 mannelijke 
patiënten behandeld met alemtuzumab (ofwel met 12 mg ofwel met 
24 mg) was er geen bewijs van aspermie, azoöspermie, consistente 
verminderde spermatelling, motiliteitsstoornissen of een toename van 
morfologische afwijkingen in sperma. CD52 is bekend aanwezig te zijn in 
voortplantingsweefsels van mensen en knaagdieren. Diergegevens hebben 
effecten op de vruchtbaarheid aangetoond bij gehumaniseerde muizen 
(zie rubriek 5.3 van de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC)), 
maar een mogelijke invloed op de vruchtbaarheid bij de mens is echter niet 
bekend op basis van de beschikbare gegevens.

Mag een patiënte die borstvoeding geeft een 
behandelingskuur met Lemtrada® krijgen?
Het is onbekend of Lemtrada® in de moedermelk wordt uitgescheiden.
Omdat het risico voor het kind dat borstvoeding krijgt niet kan 
worden uitgesloten, moet borstvoeding worden gestopt tijdens elke 
behandelingskuur en gedurende 4 maanden na de laatste infusie van elke 
kuur. De voordelen van de verhoogde immuniteit door moedermelk kunnen 
echter opwegen tegen de risico’s van mogelijke blootstelling aan Lemtrada® 
voor de baby.

Vaccinaties 

Waarop moet bij vaccinaties worden gelet wanneer een 
behandeling met Lemtrada® wordt overwogen?
Aangezien de veiligheid van immunisatie met levende vaccins na behandeling 
met Lemtrada® niet is onderzocht, mogen levende vaccins niet worden 
toegediend aan patiënten die onlangs met Lemtrada® werden behandeld.

Het wordt aanbevolen dat patiënten ten minste 6 weken vóór aanvang van 
de behandeling met Lemtrada® in orde zijn met hun vaccinaties (volgens 
nationale richtlijnen). Overweeg vaccinatie tegen het varicella zoster virus 
(VZV) van antilichaam-negatieve patiënten, voorafgaand aan de behandeling 
met Lemtrada®. 
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Melden van 
bijwerkingen 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden 
verzocht de bijwerkingen geassocieerd met 
het gebruik van Lemtrada® 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 – Eurostation II – Victor Hortaplein 
40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 
02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be.

Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 
1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt worden. 

Medicatiefouten en bijwerkingen kunnen ook gemeld 
worden aan de afdeling Geneesmiddelenbewaking van 
Sanofi Belgium:

Tel. + 32 2 710 54 00 (24/24 uur) of 
pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
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Extra exemplaren

Extra/gedrukte exemplaren van dit document alsook van de 
Patiëntenwaarschuwingskaart, de Handleiding voor de patiënt en de  
Checklist voor de voorschrijvers, kan u steeds aanvragen bij Sanofi 
Belgium, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, dienst Medische 
Informatie via het algemeen nummer + 32 2 710 54 00 of via email naar 
MSMedical.Belgium@sanofi.com
U kan de materialen ook rechtstreeks downloaden via : 
www.fagg.be → Tab bovenaan “Informatie voor professionelen” 
→ Goedgekeurde RMA-Materialen
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