
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige 

informatie: Lees aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer 

Myalepta voor te schrijven, te gebruiken of af te leveren. 

De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is 

beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 'Bijsluiters en 

SKP’s (Samenvattingen van de Kenmerken van het Product) 

van geneesmiddelen'.

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende  

       monitoring.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 

voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen 

van het geneesmiddel Myalepta. Het verplichte plan voor 

risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 

uitmaakt, is een maatregel die genomen is om een veilig 

en doeltreffend gebruik van Myalepta te waarborgen. 

(RMA versie xx/20xx).
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Doelstellingen van de gids en 
gebruiksvoorwaarden

Deze gids is opgesteld in overeenstemming met de 

aanvullende risicobeperkende maatregelen (RMA) die 

worden genomen in het kader van het plan voor de 

beperking van risico's in verband met Myalepta met 

als doel om:

●● Clinici instructies te geven om ervoor te 

zorgen dat Myalepta uitsluitend aan geschikte 

patiënten wordt voorgeschreven.

●● Clinici, verplegend personeel en apothekers 

op de hoogte te brengen van de voordelen 

en risico's van Myalepta om een inhoudelijk 

gesprek met de patiënt of de verzorger over 

de behandeling met Myalepta aan te kunnen 

gaan.

●● Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 

te trainen in het bepalen en meedelen van de 

juiste dosis, het bereiden en toedienen van 

Myalepta, en hen te wijzen op het belang van 

training van de patiënt om een doeltreffend en 

foutloos gebruik van Myalepta door patiënten 

en hun verzorgers thuis te waarborgen.

●● Clinici, verplegend personeel en apothekers 

te trainen in het voorschrijven en leveren van 

aanvullende producten voor het bereiden en 

toedienen van Myalepta.
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Indicaties van Myalepta

CONTRA-INDICATIES
Myalepta is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten 

met bekende overgevoeligheid voor metreleptine of voor 

een van de hulpstoffen ervan.6

SPECIALE POPULATIES
●● Myalepta is uitsluitend geïndiceerd om de complicaties 

te behandelen van een leptinetekort bij patiënten met 

lipodystrofie.

●● Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de respons 

van patiënten van 65 jaar en ouder op Myalepta.  

Er moet voorzichtigheid worden betracht bij de 

dosisselectie en -aanpassing voor oudere patiënten, 

hoewel er geen specifieke dosisaanpassing wordt 

aanbevolen.

●● Myalepta mag niet worden gebruikt tijdens de 

zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen 

worden en geen anticonceptie toepassen. Er werden 

abortussen, doodgeboren baby's en vroeggeboorten 

gemeld bij vrouwen die tijdens de zwangerschap 

werden blootgesteld aan Myalepta, hoewel er 

momenteel geen bewijs is waaruit een causaal 

verband met de behandeling blijkt. Uit dieronderzoek 

is enig bewijs voor reproductietoxiciteit gebleken.

●● Myalepta is niet onderzocht bij patiënten met 

nier-of leverfunctiestoornissen. Er kunnen geen 

dosisaanbevelingen worden gegeven.

●● Gegevens uit klinische onderzoeken ondersteunen de 

veiligheid en werkzaamheid bij patiënten met hiv-

gerelateerde lipodystrofie niet.

Myalepta is geïndiceerd als aanvulling bij een dieet 

als vervangingstherapie om de complicaties van 

leptinedeficiëntie te behandelen bij patiënten met 

lipodystrofie:

●● Met bevestigde aangeboren gegeneraliseerde 

lipodystrofie (Berardinelli-Seip-syndroom) of 

verworven gegeneraliseerde lipodystrofie (Lawrence-

syndroom), bij volwassenen en kinderen van 2 jaar en 

ouder;

●● Met bevestigde familiaire partiële lipodystrofie of 

verworven partiële lipodystrofie (Barraquer-Simons-

syndroom), bij volwassenen en kinderen van 12 jaar 

en ouder bij wie met standaardbehandelingen geen 

adequate metabole controle werd bereikt.6

De behandeling met Myalepta moet worden geïnitieerd 

en gecontroleerd onder verantwoordelijkheid van een 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die ervaring 

heeft met het diagnosticeren en behandelen van 

stofwisselingsstoornissen.6

Wat u moet weten voordat u Myalepta voorschrijft

●●  Er is kans op een ongeplande zwangerschap omdat 

de afgifte van luteïniserend hormoon herstelt.

●● Het is niet bekend of metreleptine/metabolieten 

in de moedermelk wordt/worden uitgescheiden. 

Endogene leptine is aanwezig in moedermelk. Risico 

voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden 

uitgesloten. Er moet worden besloten of borstvoeding 

moet worden gestaakt of dat de behandeling 

met Myalepta moet worden gestaakt dan wel niet 

moet worden ingesteld, waarbij het voordeel van 

borstvoeding voor het kind en het voordeel van 

behandeling voor de vrouw in overweging moeten 

worden genomen.
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De potentiële risico's in verband met het gebruik van 

Myalepta (of met de stopzetting van de behandeling in 

geval van acute pancreatitis zoals hieronder aangegeven) 

zijn met name:

●● Vastgestelde risico's:

●● Overgevoeligheid

●● Acute pancreatitis

●● Hypoglykemie bij gelijktijdig gebruik van insuline en 

insulinesecretagogen

●● Medicatiefouten

●● Potentiële risico's:

●● T-cellymfoom

●● Een ongeplande zwangerschap bij vrouwen die 

zwanger kunnen worden

●● Verlies van werkzaamheid, mogelijk als gevolg van 

neutraliserende antilichamen, en hevige en ernstige 

infecties door de ontwikkeling van neutraliserende 

antilichamen

Deze gids bevat aanvullende informatie over deze risico's, 

met name de maatregelen die waar nodig moeten worden 

genomen om die risico's te beperken en het gesprek met 

patiënten beter te kunnen aangaan.

Klinische gegevens en informatie over de behandeling om de 
risico's voor patiënten zoveel mogelijk te beperken

OVERGEVOELIGHEIDSREACTIES
Er zijn meldingen van gegeneraliseerde overgevoeligheid 

(bv. anafylaxie, urticaria of gegeneraliseerde huiduitslag) 

bij patiënten die Myalepta gebruikten.6 Onmiddellijk na de 

toediening van het geneesmiddel kunnen anafylactische 

reacties optreden.

MANIEREN OM HET RISICO VAN 
OVERGEVOELIGHEIDSREACTIES TE 
BEPERKEN

Als een anafylactische reactie of een andere ernstige 

allergische reactie optreedt, moet de toediening van 

Myalepta onmiddellijk permanent worden gestaakt en moet 

een passende behandeling worden geïnitieerd.6

Informatie om aan patiënten te verstrekken

U dient patiënten te informeren over de symptomen 

van een allergische reactie en ze aan te sporen om 

onmiddellijk een arts te raadplegen als zij met name de 

volgende verschijnselen opmerken:

Ademhalingsmoeilijkheden

●● Zwelling en roodheid van de huid, netelroos

●● Zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel

●● Maagpijn, misselijkheid en braken

●● Flauwvallen of duizeligheid

●● Ernstige buikpijn

●● Zeer snelle hartslag

ACUTE PANCREATITIS 
GEASSOCIEERD MET DE 
STOPZETTING VAN MYALEPTA
Geen correcte naleving van het gebruik van Myalepta of 

abrupte stopzetting ervan kan leiden tot een verslechtering 

van hypertriglyceridemie en geassocieerde pancreatitis, 

met name bij patiënten met risicofactoren voor pancreatitis 

(bv. voorgeschiedenis van pancreatitis, ernstige 

hypertriglyceridemie).6

AANVULLENDE INFORMATIE
Patiënten met lipodystrofie zijn vatbaar voor pancreatitis 

door hypertriglyceridemie in verband met de ziekte.5 In 

een onderzoek in de Verenigde Staten onder 72 patiënten 

met lipodystrofie had 28% van de patiënten voor aanvang 

van de behandeling met metreleptine een medische 

voorgeschiedenis van pancreatitis.10

In klinische onderzoeken ervoeren 6 patiënten (4 

met gegeneraliseerde lipodystrofie en 2 met partiële 

lipodystrofie) tijdens de behandeling optredende 

pancreatitis.6 Alle patiënten hadden een voorgeschiedenis 

van pancreatitis en hypertriglyceridemie. Bij 2 patiënten 

werd vermoed dat abrupte onderbreking en/of incorrecte 

naleving van de toediening van metreleptine bij hadden 

gedragen aan het optreden van pancreatitis. Een verklaring 

voor de pancreatitis bij deze patiënten was vermoedelijk 

de terugkeer van hypertriglyceridemie en daardoor een 

verhoogd risico op pancreatitis bij het stopzetten van een 

effectieve therapie voor hypertriglyceridemie.6

Vastgestelde risico's
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MANIEREN OM HET RISICO VAN ACUTE 
PANCREATITIS TE BEPERKEN
Patiënten met risico op pancreatitis identificeren: 

Risicofactoren zijn aanwezig bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van pancreatitis of hypertriglyceridemie.

●● Als een patiënt tijdens de behandeling met Myalepta 

pancreatitis ontwikkelt, wordt geadviseerd om 

ononderbroken door te gaan met de behandeling, 

omdat abrupt stopzetten van Myalepta de pancreatitis 

kan verergeren.

●● Er wordt aanbevolen de dosis over een periode van 

twee weken af te bouwen in combinatie met een 

vetarm dieet.

●● Tijdens het afbouwen moeten de patiënten 

nauwlettend in de gaten worden gehouden. Zo nodig 

moet worden overwogen om een lipidenverlagend 

geneesmiddel te initiëren of de dosis van een dergelijk 

geneesmiddel aan te passen.

●● Verschijnselen en/of symptomen die overeenkomen 

met pancreatitis, moeten tot een passende klinische 

beoordeling leiden.

Informatie om aan patiënten te verstrekken

U dient patiënten aan te sporen om goed op te letten.

U dient patiënten te informeren over de verschijnselen van 

pancreatitis en ze aan te sporen om onmiddellijk een arts 

te raadplegen als zij met name de volgende verschijnselen 

opmerken:

●● Plotselinge ernstige buikpijn

●● Misselijkheid of braken

●● Diarree

HYPOGLYKEMIE BIJ GELIJKTIJDIG 
GEBRUIK VAN INSULINE EN ANDERE 
ANTIDIABETICA
Er is een risico op hypoglykemie bij patiënten die met 

Myalepta worden behandeld en antidiabetica gebruiken, in 

het bijzonder insuline of insulinesecretagogen  

(bv. sulfonylurea).6

AANVULLENDE INFORMATIE
Ernstige hyperglykemie en lastig te behandelen diabetes 

in combinatie met insulineresistentie behoren tot de 

ernstige gevolgen van lipodystrofie en vaak moeten 

hiervoor hoge doses insuline of andere medicatie worden 

voorgeschreven.1 Wanneer de behandeling met Myalepta 

geïnitieerd is, verbetert de insulineresistentie en kan het 

nodig zijn om de doses insuline aanzienlijk te verlagen. Als 

Myalepta wordt gebruikt met onveranderde doses insuline, 

kan milde, matige of ernstige hypoglykemie optreden door 

de toegenomen gevoeligheid van de insulinereceptoren en 

door de toegenomen metabole respons op insuline.6

Hypoglykemie, waarvan werd aangenomen dat het 

gerelateerd was aan de behandeling met Myalepta, trad 

op bij 14% van de onderzochte patiënten.6 Alle meldingen 

van hypoglykemie bij patiënten met gegeneraliseerde 

lipodystrofie of partiële lipodystrofie, waren licht van 

aard en er was geen beginpatroon of klinische sequelae. 

De meerderheid van de gevallen kon over het algemeen 

worden gereguleerd met voedselinname waarbij 

relatief weinig dosisaanpassingen van de antidiabetica 

voorkwamen.6 Sinds het op de markt brengen van Myalepta 

en tot in juli 2016 zijn er vier gevallen van hypoglykemie 

gemeld. Deze gevallen zijn echter niet duidelijk aan 

Myalepta toe te rekenen door de aanwezigheid van 

gelijktijdig voorkomende factoren.9

Tijdens klinische onderzoeken met Myalepta kon 41% van de 

patiënten met gegeneraliseerde lipodystrofie stoppen met 

insuline en kon bijna een kwart van de patiënten stoppen 

met hun andere antidiabetica en/of lipidenverlagende 

therapie.6 

MANIEREN OM HET RISICO VAN 
HYPOGLYKEMIE TE BEPERKEN
Tijdens de eerste twee weken van de behandeling met 

Myalepta kan het nodig zijn om de startdosis insuline 

aanzienlijk te verlagen met 50% of meer. Wanneer de 

insulinebehoeften gestabiliseerd zijn, kan het bij sommige 

patiënten ook noodzakelijk zijn de dosis van andere 

antidiabetica aan te passen.

De bloedglucosewaarden van patiënten die 

gelijktijdig insulinetherapie krijgen, dienen goed 

gecontroleerd te worden, met name bij hoge doses of 

bij insulinesecretagogen en combinatiebehandelingen. 

Patiënten en verzorgers dienen te worden geadviseerd 

om te letten op verschijnselen en symptomen van 

hypoglykemie.

In het geval van niet-ernstige hypoglykemische voorvallen 

kan de regulering van de voedselinname naar inzicht van de 

behandelend arts worden overwogen als alternatief voor 

de dosisaanpassing van antidiabetica.

Patiënten die gelijktijdig insuline (of andere subcutane 

geneesmiddelen) en Myalepta gebruiken, wordt aanbevolen 

de injectieplaatsen af te wisselen.

Informatie om aan patiënten te verstrekken

U dient patiënten te informeren over de verschijnselen en 

symptomen van hypoglykemie en ze aan te sporen om 

onmiddellijk een arts te raadplegen als zij met name de 

volgende verschijnselen opmerken:

●● Duizeligheid

●● Slaperiger of verwarder gevoel

●● Onhandigheid of dingen laten vallen

●● Groter hongergevoel dan normaal

●● Meer zweten dan normaal

●● Grotere prikkelbaarheid of nervositeit
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MEDICATIEFOUTEN
Myalepta moet voor gebruik op de juiste manier worden 

gereconstitueerd met water voor injectie. De juiste 

hoeveelheid van het gereconstitueerde product moet 

worden afgemeten in een geschikte spuit en dagelijks 

subcutaan worden geïnjecteerd.

Myalepta wordt vervolgens toegediend middels een 

subcutane injectie en de juiste techniek moet worden 

toegepast om een intramusculaire injectie te voorkomen bij 

patiënten met minimaal subcutaan weefsel.

Rekening houdend met het risico van fouten in elk van deze 

stappen, moet de patiënt altijd goed worden getraind in het 

bereiden van de oplossing en het zelf toedienen.6

MANIEREN OM HET RISICO VAN 
MEDICATIEFOUTEN TE BEPERKEN
Om ervoor te zorgen dat patiënten en verzorgers de 

juiste, te injecteren dosis kennen, moet u zowel de 

betreffende dosis in milligram als het volume in milliliter 

voorschrijven.6 De aanbevelingen voor dosisberekening 

en dosisaanpassing moeten worden opgevolgd om 

medicatiefouten (waaronder overdosering) te voorkomen.

Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (arts, 

verpleegkundige of apotheker) moet patiënten en 

verzorgers training geven over de reconstitutie van het 

product en de juiste injectietechniek, om intramusculaire 

injectie bij patiënten met minimaal subcutaan vetweefsel te 

voorkomen.

Patiënten en/of hun verzorgers moeten de eerste dosis 

van het geneesmiddel bereiden en toedienen onder 

toezicht van een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg.6

Het verdient aanbeveling de zelfinjectietechniek van de 

patiënt elke 6 maanden te controleren.

Informatie om aan patiënten te verstrekken

U moet de patiënt aansporen de 'Gids voor patiënten/

verzorgers' te lezen, waarin met name de 'Instructies 

voor gebruik' te vinden zijn die tevens in de bijsluiter van 

Myalepta staan, en om de video met de titel 'Myalepta op 

de juiste manier bereiden en injecteren' te bekijken die te 

vinden is op de website www.myaleptainfo.eu

Het onderdeel 'Voorschrijven van Myalepta en aanvullende 

producten' op pagina 8 van deze gids gaat over het 

voorschrijven van de juiste dosis, het voorschrijven en 

leveren van andere stoffen voor het bereiden en toedienen 

van Myalepta, en over de informatie die aan patiënten 

en hun verzorgers moet worden verstrekt over de 

reconstitutie- en toedieningstechniek.

Potentiële risico's

T-CELLYMFOOM
Bij het gebruik van Myalepta in klinische onderzoeken 

werden gevallen van T-cellymfoom gemeld. Er is geen 

causaal verband vastgesteld tussen de behandeling 

met Myalepta en de ontwikkeling en/of progressie van 

lymfomen.6

MANIEREN OM HET RISICO VAN 
T-CELLYMFOOM TE BEPERKEN
De voordelen en risico's van Myalepta dienen zorgvuldig 

te worden afgewogen bij patiënten met verworven 

lipodystrofie en/of patiënten met significante 

hematologische afwijkingen (met name leukopenie, 

neutropenie, beenmergafwijkingen, lymfoom en/of 

lymfadenopathie).6

Een verband tussen de ontwikkeling van neutraliserende 

antilichamen en hevige en ernstige infecties kan niet 

worden uitgesloten en Myalepta kan worden voortgezet 

naar inzicht van de voorschrijver.

AANVULLENDE INFORMATIE
Verworven lipodystrofie wordt in verband gebracht met 

auto-immuunaandoeningen en auto-immuunaandoeningen 

worden in verband gebracht met een verhoogd risico op 

maligniteiten waaronder lymfomen.6 Bij patiënten met 

verworven gegeneraliseerde lipodystrofie die niet werden 

behandeld met Myalepta werden lymfoproliferatieve 

aandoeningen, waaronder lymfoom gemeld.

Bij het gebruik van metreleptine in klinische onderzoeken 

werden drie gevallen van T-cellymfoom gemeld.6 Alle drie 

patiënten hadden gegeneraliseerde lipodystrofie. Twee 

van deze patiënten werden tijdens het gebruik van het 

geneesmiddel gediagnosticeerd met perifeer T-cellymfoom. 

Beiden hadden voorafgaand aan de behandeling 

immunodeficiëntie en significante hematologische 

afwijkingen, waaronder ernstige beenmergafwijkingen. 

Bij een pediatrische patiënt die het geneesmiddel kreeg 

toegediend en voorafgaand aan de behandeling geen 

hematologische afwijkingen had, werd een op zichzelf 

staand geval van anaplastisch grootcellig lymfoom 

gemeld.6 Sinds het op de markt brengen van Myalepta en 

tot in juli 2016 zijn geen gevallen van lymfomen gemeld.9
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VERLIES VAN WERKZAAMHEID, 
MOGELIJK ALS GEVOLG VAN 
NEUTRALISERENDE ANTILICHAMEN, 
EN HEVIGE EN ERNSTIGE INFECTIES 
DOOR DE ONTWIKKELING VAN 
NEUTRALISERENDE ANTILICHAMEN
Neutraliserende antilichamen kunnen zich ontwikkelen 

tijdens de behandeling met Myalepta.

Een verband tussen de ontwikkeling van neutraliserende 

antilichamen of van een blokkerende werking tegen 

metreleptine en een verlies van werkzaamheid of het 

ontstaan van hevige en ernstige infecties kan niet worden 

uitgesloten.

ONGEPLANDE ZWANGERSCHAP
Er zijn gegevens beschikbaar die erop wijzen dat Myalepta 

de vruchtbaarheid kan verhogen, vanwege het effect 

op luteïniserend hormoon, met mogelijk ongeplande 

zwangerschappen tot gevolg.

AANVULLENDE INFORMATIE
Omdat niet kan worden uitgesloten dat Myalepta de 

blootstelling aan CYP3A-substraten via enzyminductie 

kan verminderen, kan de werkzaamheid van hormonale 

anticonceptie bij gelijktijdige toediening met Myalepta 

afnemen. Daarom moet tijdens de behandeling een 

aanvullende niet-hormonale anticonceptiemethode worden 

overwogen.6

MANIEREN OM HET RISICO VAN EEN 
ONGEPLANDE ZWANGERSCHAP TE 
BEPERKEN
Informatie om aan patiënten te verstrekken

U dient aan vrouwen die zwanger kunnen worden uit 

te leggen dat Myalepta niet wordt aanbevolen tijdens 

de zwangerschap, aangezien niet bekend is in hoeverre 

metreleptine van invloed is op het ongeboren kind.

U moet ze laten weten dat Myalepta de vruchtbaarheid 

kan verhogen en dat ze daarom anticonceptie moeten 

gebruiken.6 Vanwege de potentiële interactie van Myalepta 

met hormonale anticonceptie, moet een niet-hormonale 

anticonceptiemethode zoals een condoom worden 

gebruikt.6

AANVULLENDE INFORMATIE
In klinische onderzoeken (onderzoeken NIH 

991265/20010769 en FHA101) was het percentage ADA 

88% (65 van de 74 patiënten) voor de onderzochte 

patiënten met gegeneraliseerde lipodystrofie en die met 

partiële lipodystrofie en van wie gegevens beschikbaar 

zijn. In vitro is er in het bloed van de meerderheid van 

de patiënten (98 van de 102 patiënten of 96%) een 

blokkerende werking waargenomen van de reactie tussen 

metreleptine en een recombinante leptinereceptor, maar 

de impact op de werkzaamheid van metreleptine kon niet 

duidelijk worden vastgesteld.

Hevige en/of ernstige infecties die tijdelijk gepaard gingen 

met > 80% blokkerende werking tegen metreleptine traden 

op bij vijf patiënten met gegeneraliseerde lipodystrofie. 

Deze voorvallen omvatten 1 episode bij 1 patiënt met 

hevige en ernstige appendicitis, 2 episodes bij patiënten 

met hevige en ernstige pneumonie, een enkele episode 

van hevige en ernstige sepsis en niet-ernstige hevige 

gingivitis bij 1 patiënt en 6 episodes van hevige en ernstige 

sepsis of bacteriëmie en 1 episode van niet-ernstige hevige 

oorontsteking bij 1 patiënt. Eén hevig en ernstig geval van 

appendicitis ging tijdelijk gepaard met een blokkerende 

werking tegen metreleptine bij een patiënt met partiële 

lipodystrofie die geen deel uitmaakte van de subgroep met 

patiënten met partiële lipodystrofie.

Hoewel dit tijdelijk gepaard ging, is het op basis van 

de huidige beschikbare bewijzen niet mogelijk om een 

rechtstreeks verband met de behandeling met metreleptine 

ondubbelzinnig te bevestigen of te weerleggen. 

Lipodystrofiepatiënten met antilichamen met een 

neutraliserende werking tegen metreleptine en gelijktijdige 

infecties reageerden op de standaardbehandeling.6

BEPERKING VAN HET RISICO VAN EEN 
NEUTRALISERENDE WERKING
Bij een significant verlies van werkzaamheid ondanks 

toediening van Myalepta, kan de voorschrijvend 

arts overwegen om de patiënt te laten testen op de 

aanwezigheid van neutraliserende antilichamen.

Bij patiënten met hevige en ernstige infecties kan de 

behandeling met Myalepta worden voortgezet naar inzicht 

van de voorschrijver, die kan overwegen om deze patiënten 

te laten testen op de aanwezigheid van neutraliserende 

antilichamen.6
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Voorschrijven van Myalepta en aanvullende producten

SELECTEREN EN VOORSCHRIJVEN 
VAN DE STARTDOSIS
De aanbevolen dagelijkse dosis Myalepta is gebaseerd 

op het lichaamsgewicht, volgens tabel 1. Om ervoor te 

zorgen dat patiënten en verzorgers de juiste, te injecteren 

dosis kennen, moet de arts zowel de betreffende dosis 

in milligram als het volume in milliliter voorschrijven.6 De 

aanbevelingen voor dosisberekening en dosisaanpassing 

moeten worden opgevolgd om medicatiefouten 

(waaronder overdosering) te voorkomen.6

Bij het berekenen van de dosis Myalepta moet altijd 

het feitelijke lichaamsgewicht aan het begin van de 

behandeling worden gebruikt.6

Tabel 1: Aanbevolen dosis Myalepta

Gewicht in 
de uitgang-
ssituatie

Dagelijkse 
dosis bij 
aanvang 
(injectie-
volume)

Dosisaan-
passingen 
(injectie-
volume)

Maximale 
dagelijkse 

dosis (injectie-
volume)

Mannen en 
vrouwen 
van  
≤ 40 kg

0,06 mg/kg 
(0,012 ml/

kg)

0,02 mg/kg 
(0,004 ml/kg)

0,13 mg/kg 
(0,026 ml/kg)

Mannen 
> 40 kg

2,5 mg 
(0,5 ml)

1,25 mg 
(0,25 ml) tot 

2,5 mg 
(0,5 ml)

10 mg 
(2 ml)

Vrouwen 
> 40 kg

5 mg 
(1 ml)

1,25 mg 
(0,25 ml) tot 

2,5 mg 
(0,5 ml)

10 mg 
(2 ml)

DOSISAANPASSINGEN
Op basis van klinische respons (bv. inadequate metabole 

controle) of andere overwegingen (bv. tolerantieproblemen, 

bovenmatig gewichtsverlies met name bij pediatrische 

patiënten) kan de dosis worden verlaagd of verhoogd 

tot aan de maximale dosis zoals vermeld in tabel 1. De 

maximaal verdraagbare dosis is mogelijk lager dan de 

maximale dagelijkse dosis zoals vermeld in tabel 1, hetgeen 

blijkt uit bovenmatig gewichtsverlies, zelfs als de metabole 

respons incompleet is.

Een minimale klinische respons wordt gedefinieerd als ten 

minste: 

●● Een verlaging van HbA1c van 0,5% en/of een 

vermindering van 25% in de insulinebehoefte en/of

●● Een verlaging van 15% in triglyceriden

Als er na 6 maanden behandeling geen klinische respons 

wordt waargenomen, moet de arts controleren of de 

patiënt de juiste injectietechniek gebruikt, de juiste dosis 

krijgt en zich aan het dieet houdt. Overwogen moet worden 

om de dosis te verhogen alvorens de behandeling te 

staken. 

Een dosisverhoging van metreleptine bij volwassenen en 

kinderen op basis van een incomplete klinische respons 

kan na een behandeling van minimaal 6 maanden 

worden overwogen, waardoor het mogelijk wordt om het 

gelijktijdige gebruik van insuline, orale antidiabetica en/of 

lipidenverlagende medicatie te verminderen.

Bij kinderen worden verminderingen in HbA1c en 

triglyceriden mogelijk niet waargenomen, omdat aan 

het begin van de behandeling mogelijk geen metabole 

afwijkingen aanwezig zijn. Het ligt in de lijn der verwachting 

dat de dosis per kg bij kinderen moet worden verhoogd, 

met name als ze in de puberteit komen. Er kunnen 

toenemende afwijkingen in triglyceriden en HbA1c worden 

waargenomen waarvoor een verhoging van de dosis 

noodzakelijk is. Bij kinderen zonder metabole afwijkingen 

moet de dosis hoofdzakelijk worden aangepast op basis 

van gewichtsverandering.

De dosis moet niet vaker dan elke 4 weken worden 

verhoogd. Op basis van gewichtsverlies mag de dosis 

wekelijks worden verlaagd.

LEVERING VAN AANVULLENDE 
PRODUCTEN VOOR HET 
RECONSTITUEREN EN TOEDIENEN 
VAN MYALEPTA
BELANGRIJK: Na het oplossen van het poeder moet de 

oplossing onmiddellijk worden toegediend en kan deze 

niet voor later gebruik worden bewaard. Een flacon met 

Myalepta en een flacon/ampul met water voor injectie 

moeten daarom per dag worden voorgeschreven en 

de patiënt moet worden verzocht om niet-gebruikt 

geneesmiddel en water voor injectie weg te gooien. De 

kleinst mogelijke verpakkingsgrootte voor water voor 

injectie (5 ml of minder) moet worden voorgeschreven om 

de kans op hergebruik zo klein mogelijk te maken.

De patiënt moet zorgen voor de volgende elementen 

of deze voorgeschreven krijgen om Myalepta te kunnen 

bereiden en toedienen (tabel 2):

De hoeveelheden komen overeen met een doos van 30 

flacons Myalepta.

Voor het toedienen van een dosis Myalepta van minder 

dan of gelijk aan 1,5 mg (0,3 ml) bevat de toedieningsset 

van Aegerion een Becton Dickinson 305937 SafetyGlide 

veiligheidsinsulinespuit van 0,3 ml (100E) met naald 31 G 

x 8 mm, omdat insulinespuiten de enige spuiten zijn die 

beschikbaar zijn voor doses tot 0,3 ml.
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Werking Element Hoeveelheid Opmerkingen

Reconstitutie 
van flacons 
Myalepta 5,8 mg 
en 11,3 mg

Spuit van 3 ml 30 Voorbeeld: Spuit Becton Dickinson 309658 Luer-Lok van 3 ml

Naald van 21 G x 40 mm 30 Veiligheidsnaald Becton Dickinson 305895 Eclipse 21 G x 40 mm 
groen

Water voor injectie 30 Met een geschikte verpakkingsgrootte (bv. een container van  
5 ml of minder) voor eenmalig gebruik van 2,2 ml met de flacon 
van 11,3 mg en van 1,1 ml met de flacon van 5,8 mg

Alcoholdoekjes 60

Naaldencontainer 1

Reconstitutie 
van flacons 
Myalepta 3,0 mg

Spuit van 1 ml 30 Voorbeeld: Spuit Becton Dickinson 303172 Plastipak van 1 ml

Naald van 21 G x 40 mm 30 Veiligheidsnaald Becton Dickinson 305895 Eclipse 21 G x 40 mm 
groen

Water voor injectie 30 Met een geschikte verpakkingsgrootte (bv. een container van 5 ml of 
minder) voor eenmalig gebruik van 0,6 ml met de flacon van 3,0 mg

Alcoholdoekjes 60

Naaldencontainer 1

Toediening van 
doses > 5 mg 
(1,0 ml)

Spuit van 2,5 ml 30 Voorbeeld: 3-delige spuit Terumo SS02SE1 Concentric Luer  
Tip 2,5 ml

Naald van 30 G x 13 mm 30 Voorbeeld: Hypodermische veiligheidsnaald Becton Dickinson 
305771 SmartSlip 30 G x 13 mm Geel

Toediening van 
doses 
> 1,5 mg (0,3 ml) 
tot 5 mg (1,0 ml)

Spuit van 1 ml 30 Voorbeeld: 3-delige spuit Becton Dickinson 303172 Plastipak van 
1 ml steriel en latexvrij

Naald van 30 G x 13 mm 30 Voorbeeld: Hypodermische veiligheidsnaald Becton Dickinson  
305771 SmartSlip 30 G x 13 mm Geel

Toediening van 
doses 
≤ 1,5 mg (0,3 ml)

Insulinespuit van 0,3 ml 
100E met geïntegreerde 
naald van 31 G x 8 mm

30 Veiligheidsinsulinespuit (100E) Becton Dickinson 305937 
SafetyGlide (100E) van 0,3 ml Naald 31 G x 8 mm

Tabel 2: Aanvullende producten

Naam van de set Inhoud Lokale bepalingen betreffende de afgifte

Myalepta reconstitutieset voor 
flacons van 5,8 mg en 11,3 mg

●● 30 spuiten van 3 ml

●● 30 naalden 21 G x 40 mm

●● 60 alcoholdoekjes

SET 1 vermelden op het recept

Myalepta reconstitutieset voor 
flacons van 3 mg

●● 30 spuiten van 1 ml

●● 30 naalden 21 G x 40 mm

●● 60 alcoholdoekjes

SET 2 vermelden op het recept

Myalepta toedieningsset voor doses 
> 5 mg (> 1 ml)

●● 30 spuiten van 2,5 ml

●● 30 naalden 30 G x 13 mm

SET 5 vermelden op het recept

Myalepta toedieningsset voor doses 
> 1,5 mg (0,3 ml) tot 5 mg (1 ml)

●● 30 spuiten van 1 ml

●● 30 naalden 30 G x 13 mm

SET 4 vermelden op het recept

Myalepta toedieningsset voor doses 
≤ 1,5 mg (0,3 ml)

●● 30 insulinespuiten van 0,3 ml 100E met 
geïntegreerde naald van 31 G x 8 mm

SET 3 vermelden op het recept

INSTRUCTIES VOOR DE PATIËNT
De eerste injectie met Myalepta moet altijd plaatsvinden 

onder toezicht van een arts en het is belangrijk dat de 

patiënt of zijn verzorger goed getraind zijn voordat zij 

Myalepta thuis zelf toedienen.6 De zelfinjectietechniek moet 

elke 6 maanden gecontroleerd worden.6

De in de bijsluiter gegeven instructies zijn duidelijk met 

voor elke stap afbeeldingen om de patiënt te wijzen op 

de juiste techniek. Bovendien bevat het programma voor 

risicobeheersing een 'Gids voor patiënten/verzorgers', een 

'Doseringskaart voor de patiënt' 

en een video 'Myalepta op de juiste manier bereiden en 

injecteren', waarin de reconstitutie- en injectietechnieken 

aan bod komen, alsook de bereiding van de 

voorgeschreven dosis. Uitgebreidere informatie is te vinden 

op de website van het programma voor de beperking van 

risico's in verband met Myalepta op www.myaleptainfo.eu

Om de kans op medicatiefouten te verkleinen, moeten 

patiënten hun dagelijkse dosis in mg en in ml kennen en, als 

de dosis kleiner dan of gelijk aan 1,5 mg (0,3 ml) is en zij een 

insulinespuit van 0,3 ml 100E gebruiken, het equivalent in 

eenheden. Op de volgende pagina staat een conversietabel 

in eenheden.

Om het voorschrijven en verstrekken te vergemakkelijken 

en het risico van medicatiefouten te beperken, levert 

Aegerion reconstitutie- en toedieningssets zoals 

aangegeven in tabel 3.  

Opmerking: Het water voor injectie en de 

naaldencontainer moeten apart geleverd worden

Tabel 3: Reconstitutie- en toedieningssets
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Bij gebruik van een insulinespuit van 0,3 ml 100E, moet de dosis geconverteerd worden (tabel 4).

Tabel 4: Conversie van de dosis in eenheden voor de spuit van 0,3 ml 100E

Gewicht van het kind Dosis Myalepta
Feitelijke hoeveelheid 

oplossing*

Afgeronde 

hoeveelheid 

oplossing

Te injecteren volume 

in eenheden in de 

injectiespuit van 0,3 ml

9 kg 0,54 mg 0,108 ml 0,10 ml 10

10 kg 0,60 mg 0,120 ml 0,12 ml 12

11 kg 0,66 mg 0,132 ml 0,13 ml 13

12 kg 0,72 mg 0,144 ml 0,14 ml 14

13 kg 0,78 mg 0,156 ml 0,15 ml 15

14 kg 0,84 mg 0,168 ml 0,16 ml 16

15 kg 0,90 mg 0,180 ml 0,18 ml 18

16 kg 0,96 mg 0,192 ml 0,19 ml 19

17 kg 1,02 mg 0,204 ml 0,20 ml 20

18 kg 1,08 mg 0,216 ml 0,21 ml 21

19 kg 1,14 mg 0,228 ml 0,22 ml 22

20 kg 1,20 mg 0,240 ml 0,24 ml 24

21 kg 1,26 mg 0,252 ml 0,25 ml 25

22 kg 1,32 mg 0,264 ml 0,26 ml 26

23 kg 1,38 mg 0,276 ml 0,27 ml 27

24 kg 1,44 mg 0,288 ml 0,28 ml 28

25 kg 1,50 mg 0,300 ml 0,30 ml 30

*Opmerking: de initiële dosis en de dosisverhogingen moeten worden afgerond op de dichtstbij gelegen 0,01 ml.

De patiënt ontvangt in het kader van het programma voor 

risicobeheersing een informatiekaart waarop de dosis en de 

te gebruiken spuit staan vermeld.

TOEDIENING VAN MYALEPTA
Myalepta moet dagelijks subcutaan worden toegediend, op 

hetzelfde moment van de dag.6 Het geneesmiddel kan op 

elk moment van de dag worden toegediend en hoeft niet 

tijdens de maaltijden te worden gebruikt. Als een patiënt 

een dosis heeft overgeslagen, moet deze dosis zo snel 

mogelijk na het opmerken ervan worden toegediend. De 

volgende dag moet het normale doseringsschema worden 

hervat.6

VOORLICHTINGS- EN TRAININGSMATERIAAL
Aegerion heeft een programma met voorlichtingsmateriaal 

ontwikkeld dat bestaat uit een Gids voor 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en een Gids 

voor patiënten/verzorgers. De informatie over de juiste 

injectietechnieken is bovendien ook beschikbaar in de 

video 'Myalepta op de juiste manier bereiden en injecteren' 

en in de bijsluiter. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor 

voorschrijvers, apothekers, patiënten en verzorgers en 

hebben als doel om:

●● Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en 

patiënten de belangrijkste informatie over het 

voorgeschreven geneesmiddel te geven

●● Uitleg te geven over de risico's en voordelen van 

Myalepta en de manieren waarop deze risico's kunnen 

worden beperkt

●● Ervoor te zorgen dat de patiënt de benodigde 

aanvullende producten voor de reconstitutie en 

toediening van Myalepta krijgt

●● Te wijzen op de noodzaak van goede training en een 

follow-up van de patiënt of zijn verzorgers

●● Adviezen over de injectietechnieken te geven om een 

veilig gebruik van Myalepta mogelijk te maken

Andere exemplaren van deze hulpmiddelen zijn 

verkrijgbaar bij Aegerion of kunnen worden gedownload 

op de website van het programma voor de beperking van 

risico's in verband met Myalepta op www.myaleptainfo.eu

Het materiaal van de RMA is ook te bekijken en te 

downloaden op de website van het Federaal Agentschap 

voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

www.fagg.be

Doseringskaart voor de patiënt
RMA VERSIE MM/2019 MYALEPTA®  (METRELEPTINE)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel Myalepta te gebruiken. De volledige en bijgewerkte tekst van deze bijsluiter is 
beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 'Bijsluiters en SKP’s (Samenvattingen van de Kenmerken van het Product) van geneesmiddelen'

Afhankelijk van de aan u voorgeschreven dosis, gebruikt u een spuit van 3,0 ml of 
1,0 ml voor de reconstitutie van Myalepta. De groene naald wordt gebruikt voor 
deze stap.

Raadpleeg de uitgebreide gebruiksaanwijzing in de bijsluiter voorafgaand aan de 
bereiding en injectie van Myalepta.

GEBRUIKTE SPUITEN VOOR DE 
RECONSTITUTIE VAN MYALEPTA

RECONSTITUTIE VAN MYALEPTA

Voor het verkrijgen van de oplossing van Myalepta voor injectie, dient u het 

Myalepta-poeder te mengen met het water voor injectie.

Spuit van 
3,0 ml

Spuit van 
1,0 ml

U gebruikt

Flacon Myalepta Water voor injectie
Te gebruiken 

spuit
U

gebruikt

11,3 mg 2,2 ml 3,0 ml

5,8 mg 1,1 ml 3,0 ml

3,0 mg 0,6 ml 1,0 ml

1

1

2

2

3m

Om optimaal te profiteren van de effecten van het geneesmiddel Myalepta op 

uw gezondheid, het juiste gebruik ervan te waarborgen en de bijwerkingen ervan 

zoveel mogelijk te beperken, worden in dit materiaal bepaalde maatregelen en 

voorzorgen toegelicht (RMA versie 07/2018).

GEBRUIKTE SPUITEN VOOR HET INJECTEREN 
VAN MYALEPTA

Spuit van 
1,0 ml

Spuit van 
2,5 ml

Insulinespuit

0,3 ml U100

U gebruikt

TOEDIENING VAN MYALEPTA

De aan u voorgeschreven dosis Myalepta 

is              mg, ofwel             ml of            eenheden.

1

2

2.5

1.5

0.5

5

10

15

20

25

30

Neem bij vragen over uw dosis, de reconstitutie of de toediening van 
Myalepta contact op met uw arts of apotheker voordat u zelf Myalepta gaat 
injecteren. Meer informatie vindt u in de gids en de video voor de patiënt.

Aegerion Pharmaceuticals B.V.
Atrium Building, 8th Floor, Strawinskylaan 3127
1077 ZX Amsterdam. Nederland

Code: C-MTA/BE/0008
Datum van goedkeuring: September 2019

Doseringskaart voor de patiënt

Om Myalepta veilig zelf te injecteren, dient u de spuit te vullen 

met de juiste hoeveelheid oplossing.

Afhankelijk van de aan u voorgeschreven dosis, gebruikt u 

een spuit van 2,5 ml, 1,0 ml of 0,3 ml voor het injecteren van 

Myalepta. De gele naald wordt gebruikt voor deze stap.

Uw arts heeft voor u een streep getrokken om de te injecteren 

dosis aan te geven op de spuit die overeenkomt met uw dosis.
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Lijst van adviezen om aan de patiënt te geven

INFORMATIE VOOR APOTHEKERS
Bij het verstrekken van flacons Myalepta, ontvangt de 

patiënt tevens de aanvullende producten voor het bereiden 

en toedienen van Myalepta, en een naaldencontainer voor 

het veilig weggooien van spuiten en naalden. De volgende 

aanvullende producten zijn vereist en worden uitgebreid 

toegelicht in tabel 2 op pagina 9:

●● Geschikte spuiten en naalden voor het bereiden van 

Myalepta

●● Geschikte spuiten en naalden voor het toedienen van 

Myalepta

●● Alcoholdoekjes

●● Water voor injectie

●● Naaldencontainer

Om het voorschrijven te vergemakkelijken en het risico van 

medicatiefouten te beperken, levert Aegerion reconstitutie- 

en toedieningssets zoals aangegeven in tabel 3 op pagina 

9.

Opmerking: Het water voor injectie en de 

naaldencontainer moet apart geleverd worden.

Om de kans op hergebruik van het water voor injectie te 

verkleinen, wordt de kleinst mogelijke verpakkingsgrootte 

van de flacon/ampul geleverd (bv. 5 ml of minder).

Bevoorrading van Myalepta en aanvullende producten

De in de onderstaande tabel 5 beschreven informatie moet met de patiënt worden besproken. Deze adviezen moeten aan 

de patiënt worden gegeven.

Tabel 5: Belangrijke informatie voor de gebruiker

Te bespreken punten

Patiënten mogen Myalepta niet zelf toedienen voordat ze getraind zijn in en geoefend hebben met het bereiden 

en injecteren ervan.

De injectie met Myalepta moet elke dag op hetzelfde tijdstip worden toegediend en hoeft niet tijdens de 

maaltijden te worden gebruikt.

Indien een overgevoeligheidsreactie optreedt, moet de patiënt worden verzocht om contact met zijn arts op te 

nemen om zijn behandeling met Myalepta te bespreken.

Als de patiënt de toediening van Myalepta een keer heeft overgeslagen, moet dit zo snel mogelijk na het 

opmerken ervan worden gedaan.

Tijdens het gebruik van Myalepta moeten patiënten het door hun arts aanbevolen dieet volgen.

Vrouwen moeten een vermoeden van een zwangerschap onmiddellijk bij hun arts melden.

Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten anticonceptie gebruiken alvorens Myalepta te nemen.

Het gebruik van Myalepta mag niet plotseling worden stopgezet zonder overleg met een arts.

Bij diabetespatiënten moeten de bloedglucosewaarden nauwlettend in de gaten worden gehouden.

www.myaleptainfo.eu
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De gezondheidszorgbeoefenaar s worden verzocht de 

bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Myalepta 

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.
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