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De gezondheidsautoriteiten van de Europese Unie hebben het in de handel 

brengen van het geneesmiddel SIMPONI® gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. 

Het verplichte risicomanagementplan in België, waarvan deze informatie deel 

uitmaakt, is een maatregel die genomen werd om een veilig en efficiënt gebruik van 

het geneesmiddel SIMPONI te garanderen. (RMA gewijzigdeversie 03/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIMPONI® 
(golimumab; TNF-antagonist) 

 
 
INFORMATIE 
VOOR ARTSEN 

 
De dozen SIMPONI bevatten een exemplaar van de patiëntenkaart. De 

specialist die het geneesmiddel voorschrijft (een reumatoloog of gastro-

enteroloog) moet de inhoud ervan aan de patiënt uitleggen. 

 
 
 
 
 

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

de SKP (in bijlage) vooraleer SIMPONI voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te 

leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de 

website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities) 
 
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat  

informatiemateriaal  beschikbaarstelt aan patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars. 

Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig  en 

doeltreffend gebruik van SIMPONI te waarborgen en moeten volgende belangrijke 

onderdelen bevatten:  

 
De vergunninghouder (MAH) zal ervoor zorgen dat, voorafgaand aan het in de handel 

brengen, alle artsen die verwacht worden Simponi te voor te schrijven/te gebruiken worden 

voorzien van een informatiepakket voor artsen met de volgende inhoud: 

• De samenvatting van de productkenmerken (SKP) 

• Informatie voor artsen 

• Patiëntenkaart 

 

De informatie voor artsen dient de volgende essentiële boodschappen te bevatten: 

 
• Het risico op ernstige infecties, waaronder opportunistische bacteriële, virale en 

schimmelinfecties bij patiënten behandeld  met SIMPONI. 

• De noodzaak om patiënten, met gebruik van geschikte screening tests, te controleren op  

zowel actieve als inactieve tuberculose (tbc)voorafgaand aan de start van de 

behandeling. 

• De contra-indicatie van SIMPONI bij patiënten met een geschiedenis van matig tot 

ernstig hartfalen (NYHA III/IV) en het  mogelijke risico op verslechtering van congestief 

hartfalen door het gebruik van SIMPONI. 

• Het risico op acute aan de injectie gerelateerde reacties en vertraagde ernstige 

systemische  overgevoeligheidsreacties, de noodzaak voor het instrueren van patiënten 

over de toedientechnieken en richtlijnen voor de medische beroepsgroep over het melden 

van  toedieningsfouten. 

• De aanbeveling tot het uitvoeren van periodieke huidonderzoeken, in het bijzonder bij 

patiënten met risicofactoren voor huidkanker. 

• Het doel en het gebruik van de patiëntenkaart. 
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Therapeutische indicaties  

Reumatoïde artritis (RA) 

SIMPONI, in combinatie met methotrexaat (MTX) is geindiceerd voor: 

• de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassenen die 

onvoldoende reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-modifying anti-

rheumatic drugs), waaronder MTX. 

• de behandeling van ernstige, actieve en progressieve reumatoïde artritis bij niet 

eerder met MTX behandelde volwassenen. 

 
Het is aangetoond dat SIMPONI, in combinatie met MTX, de progessiesnelheid van 

radiologisch gemeten gewrichtsschade vermindert en het lichamelijk functioneren verbetert. 

 
Juveniele idiopathische artritis 

Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

SIMPONI, in combinatie met MTX, is geïndiceerd voor de behandeling van polyarticulaire 

juveniele idiopathische artritis bij kinderen met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg, 

die onvoldoende reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

 
Artritis psoriatica (PsA) 

SIMPONI, alleen of gecombineerd met MTX, is geïndiceerd voor de behandeling van 

actieve en progressieve artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende reageerden op 

eerdere behandeling met DMARD’s (disease-modifying anti-rheumatic drugs). Het is 

aangetoond dat SIMPONI de progressiesnelheid van perifere gewrichtsschade vermindert, 

radiologisch gemeten bij patiënten met polyarticulaire symmetrische subtypes van de 

aandoening (zie rubriek 5.1 van de SKP) en het lichamelijk functioneren verbetert. 

 
Axiale spondyloartritis 

Spondylitis ankylosans (AS) 

SIMPONI is geindiceerd voor de behandeling van ernstige actieve spondylitis ankylosans 
bij volwassenen die onvoldoende reageerden op de conventionele behandeling. 

 
Niet-radiografische axiale spondyloartritis (nr-Axiale SpA) 

SIMPONI is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige actieve niet-radiografische axiale 

spondyloartritis bij volwassenen met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond door 

verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door bewijs verkregen met magnetic resonance 

imaging (MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale anti-inflammatoire 

geneesmiddelen (NSAID’s) of deze niet verdroegen. 

 
Colitis ulcerosa (UC) 

SIMPONI is geindiceerd voor de behandeling van matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa 
bij volwassen patiënten die onvoldoende reageerden op een conventionele therapie 
met inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), of 
die dergelijke therapieën niet verdragen of bij wie een medische contra-indicatie bestaat 
voor dergelijke therapieën. 
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Dosering 
 

 
De behandeling met SIMPONI moet worden ingesteld en 

gecontroleerd door gekwalificeerde medische specialisten die  

ervaring hebben met het diagnosticeren en behandelen van 

reumatoïde artritis, polyarticulaire juveniele idiopathische artritis,  

artritis psoriatica, spondylitis ankylosans, niet-radiografische 

axiale spondyloartritis of colitis ulcerosa. Patiënten die met 

SIMPONI worden behandeld, dienen de patiëntenkaart te 

ontvangen. 

 
Reumatoïde artritis 

50 mg 1 x per maand  

Toediening van SIMPONI in 

combinatie met MTX 

 

Altijd op dezelfde dag 

van de maand 

Artritis psoriatica 50 mg 1 x per maand Altijd op dezelfde dag 

van de maand 

Spondylitis ankylosans 50 mg 1 x per maand Altijd op dezelfde dag 

van de maand 

Niet-radiografische axiale 
spondyloartritis 

50 mg 1 x per maand Altijd op dezelfde dag van 
de maand 

 
 
 
 
 
 
 

Colitis ulcerosa 

Patiënten die minder dan 80 kg 

wegen: Aanvangsdosis van 200 

mg, gevolgd door 100 mg in week 

2, vervolgens 50 mg om de 4 

weken 

Patiënten die 80 kg of meer 

wegen: Aanvangsdosis van 200 

mg, gevolgd door 100 mg in 

week 2, vervolgens 100 mg om 

de 4 weken 

Om de 4 weken tijdens 

de onderhouds-

behandeling 

Polyarticulaire juveniele 
idiopathische artritis 

Kinderen met een lichaams-gewicht 

van ten minste 40 kg: 

50 mg 1 x per maand  

Altijd op dezelfde dag van 
de maand 

 

• De beschikbare gegevens suggereren dat klinische respons meestal verkregen wordt 

binnen 12 tot 14 weken behandeling (na 3 à 4 doses voor RA, PsA, AS, nr-Axiale 

SpA of pJIA of 4 doses voor UC). De voortzetting van de behandeling moet 

herbekeken worden bij patiënten voor wie binnen deze termijn geen therapeutische 

winst aangetoond is. 

• Bij  patiënten met RA, PsA,  AS of nr-Axiale SpA die meer dan 100 kg wegen en bij wie 

de klinische respons na 3 à 4 doses nog onvoldoende is, kan overwogen worden om de 

dosering golimumab te verhogen naar 100 mg eenmaal per maand, waarbij rekening 

moet worden gehouden met het verhoogde risico op bepaalde ernstige bijwerkingen met 

de dosis 100 mg in vergelijking met de dosis 50 mg. Als na 3 tot 4 extra doseringen van 

100 mg nog geen therapeutisch voordeel wordt waargenomen, moet voortzetting van de 
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behandeling heroverwogen worden. 

• Gedurende de onderhoudsbehandeling van UC kunnen de corticosteroïden worden 

afgebouwd, in overeenstemming met de klinische richtlijnen. 
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Belangrijkste veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het 
gebruik van SIMPONI 
 
Hieronder vindt u de 8 belangrijkste veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het 
gebruik van SIMPONI. 
 

1.  Het risico op ernstige infecties, inclusief opportunistische 

infecties en tbc bij patiënten die met SIMPONI behandeld 

worden, en de noodzaak van continue controle (monitoring) bij 

alle patiënten die met SIMPONI behandeld worden, om eventuele 

infecties op te sporen, inclusief sepsis en tbc. In geval van een 

infectie moet de behandeling met SIMPONI  gestaakt worden en 

moet een aangepaste behandeling gegeven worden. 

 
Het is noodzakelijk om een minutieuze controle uit te voeren, voor, tijdens en na de 

behandeling met SIMPONI, om eventuele infecties op te sporen, meer in het bijzonder 

tuberculose (tbc). Omdat de eliminatie van golimumab tot 5 maanden in beslag kan 

nemen, moet de controle tijdens deze periode voortgezet worden na het stopzetten van de 

behandeling. 

Als een patiënt een ernstige infectie of sepsis ontwikkelt, mag de behandeling met 

SIMPONI NIET voortgezet worden (zie rubriek 4.3 van de SKP: contra-indicaties). 

 
SIMPONI mag niet toegediend worden aan patiënten die lijden aan een ernstige, actieve 

klinische infectie (contra-indicatie). 

Als de arts besluit om een behandeling met SIMPONI toe te dienen aan patiënten met een 

chronische infectie of een voorgeschiedenis van recidiverende infectie, is extra 

voorzichtigheid geboden. 

 
Patiënten die behandeld worden met anti-TNF’s lopen een hoger risico op het 

ontwikkelen van een ernstige infectie. 

• Er zijn bacteriële infecties (meer specifiek sepsis en pneumonie), mycobacteriële 

infecties (meer specifiek tbc), invasieve schimmel- of opportunistische infecties, waarvan 

sommige met dodelijke afloop, gemeld bij patiënten die met SIMPONI behandeld 

werden. Sommige van die ernstige infecties zijn waargenomen bij patiënten onder 

gelijktijdige behandeling met immunosuppressiva, wat hen, naast hun onderliggende 

ziekte, vatbaarder zou kunnen maken voor infecties. 

• Patiënten die een nieuwe infectie ontwikkelen tijdens een behandeling met SIMPONI 

moeten nauwgezet opgevolgd worden en een volledige diagnostische evaluatie 

ondergaan. 

• De toediening van SIMPONI moet gestaakt worden als een patiënt een ernstige nieuwe 

infectie of sepsis ontwikkelt en er dient een geschikte antimicrobiële of 

antischimmelbehandeling ingesteld te worden totdat de infectie onder controle is. 

• Voor patiënten die verbleven hebben/op reis geweest zijn naar streken die endemisch 

zijn voor invasieve schimmelinfecties zoals histoplasmose, coccidioïdomycose of 

blastomycose, moeten de voordelen en risico’s van behandeling met SIMPONI 

zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden voordat de behandeling ingesteld wordt. 
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2.  De noodzaak van het opsporen van tuberculose (tbc) 

alvorens de behandeling met SIMPONI te starten 

- Indien actieve tbc aangetroffen wordt: mag er geen 

behandeling met SIMPONI ingesteld worden. 

- Indien inactieve (latente) tbc aangetroffen wordt:  dient er 

een behandeling tegen tbc ingesteld te worden alvorens de 

behandeling met SIMPONI te starten, en dit volgens de lokale 

aanbevelingen. 

 

 

Er zijn gevallen van tuberculose gemeld bij patiënten die behandeld werden met 

SIMPONI. Er is vastgesteld dat de tuberculose in de meeste gevallen van het 

extrapulmonale, gelokaliseerde of gedissemineerde type was. 

Voor instelling van de behandeling met SIMPONI, moet bij alle patiënten actieve of inactieve 

(‘latente’) tuberculose opgespoord worden. 

• Dit onderzoek moet bestaan uit  een  gedetailleerd  medisch  onderhoud,  met  

registratie van persoonlijke antecedenten van tuberculose of eventuele eerdere 

contacten met een tuberculosepatiënt, en vroegere en/of huidige behandelingen met 

immunosuppressiva. 

Er moeten aangepaste tests uitgevoerd worden bij alle patiënten, zoals: 

- intradermoreactie of bloedonderzoek 

- röntgenopname van de borst 

(er kunnen lokale aanbevelingen zijn). 

Het is aanbevolen om de data van deze onderzoeken te vermelden op de patiëntenkaart 

(die zich in de verpakking bevindt). We wijzen voorschrijvers erop dat een intradermoreactie 

fout-negatief kan zijn, vooral bij zwaar zieke of immunogedeprimeerde patiënten. 

• Indien actieve tuberculose gediagnosticeerd wordt, mag de behandeling met 

SIMPONI niet ingesteld worden (zie rubriek 4.3 van de SPK). 

• In geval van een vermoeden van latente tuberculose is het aanbevolen om een arts te 

raadplegen die gespecialiseerd is in de behandeling van tuberculose. In alle hieronder 

beschreven gevallen moet de risicobatenverhouding van de behandeling met SIMPONI 

zorgvuldig afgewogen worden. 

• Indien inactieve (‘latente’) tuberculose gediagnosticeerd wordt, moet een 

antituberculosebehandeling aangepast aan latente tuberculose ingesteld worden 

alvorens een behandeling met SIMPONI in te stellen en dit in overeenstemming met de 

lokale aanbevelingen. 

• Alvorens een behandeling met SIMPONI in te stellen, moet een behandeling tegen 
tuberculose overwogen worden: 

1/ Bij patiënten met meerdere of significante risicofactoren voor tuberculose, die een 

negatief resultaat hebben op de screeningtest voor latente tuberculose. 

2/ Bij patiënten met antecedenten van latente of actieve tuberculose, voor wie het goede 

verloop van de behandeling niet kan bevestigd worden. 
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• Er zijn gevallen van actieve tuberculose gemeld bij patiënten die behandeld werden met 

SIMPONI tijdens en na de behandeling van latente tuberculose. Patiënten die met 

SIMPONI behandeld worden, moeten nauwlettend gemonitord worden om tekens en 

symptomen van actieve tuberculose op te sporen, inclusief patiënten met een negatief 

resultaat op de screeningtest voor latente tuberculose, patiënten die behandeld worden 

voor latente tuberculose of patiënten die eerder behandeld zijn voor een tuberculose-

infectie. 

Alle patiënten moeten geïnformeerd worden over de noodzaak van 

het inwinnen van medisch advies (bij hun arts/apotheker) als 

tekens/symptomen die wijzen op tuberculose verschijnen tijdens of 

na de behandeling met SIMPONI. Voorbeelden zijn:  

- aanhoudende hoest  

- vermageren/gewichtsverlies  

- lage koorts  

 

 

 

3.  Het vastgestelde risico op reactivering van het hepatitis B-

virus. 

 

Er is melding gemaakt van reactivering van hepatitis B bij patiënten die chronische 

dragers van dit virus zijn (m.a.w. positief voor het oppervlakteantigen) en die een TNF-

antagonist, inclusief SIMPONI, kregen. Sommige van deze gevallen kenden een dodelijke 

afloop. 

• Een infectie met het HBV zou moeten opgespoord worden alvorens een behandeling 

met SIMPONI te starten. Voor patiënten met een positief resultaat op de HBV-test is 

het aanbevolen om een arts te raadplegen die gespecialiseerd is in de behandeling van 

hepatitis B. 

• Patiënten die drager zijn van het HBV en die een behandeling met SIMPONI nodig 

hebben, moeten nauwlettend gecontroleerd worden op tekens of symptomen die wijzen 

op een actieve HBV-infectie gedurende de volledige behandeling met SIMPONI en nog 

verschillende maanden na de beëindiging ervan. Er zijn geen relevante gegevens 

beschikbaar over de behandeling van patiënten die drager zijn van het HBV met een 

antivirale behandeling gelijktijdig met een TNF- antagonist om een reactivering van het 

HBV te voorkomen. 

• Bij patiënten die een reactivering van het HBV ontwikkelen, moet de behandeling met 

SIMPONI gestaakt worden en moet een doeltreffende antivirale behandeling, met een 

aangepaste aanvullende behandeling, ingesteld worden. 
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4.  Het waargenomen risico op congestief hartfalen (CHF) (Contra-

indicatie bij patiënten met antecedenten van matig tot ernstig 

hartfalen van NYHA-klasse III/IV) 

 

Congestief hartfalen (CHF)  

Er zijn gevallen gemeld van verergering van CHF en nieuw CHF met TNF-antagonisten, 

waaronder SIMPONI. 

Tijdens een klinische studie naar een andere TNF-antagonist zijn een verergering van het 

CHF en een stijging van de mortaliteit als gevolg van CHF waargenomen. 

SIMPONI is niet onderzocht bij patiënten met CHF. SIMPONI moet met voorzichtigheid 

gebruikt worden bij patiënten met licht hartfalen (NYHA-klasse I/II). 

• De patiënten moeten nauwlettend geobserveerd worden en SIMPONI moet gestaakt 

worden bij patiënten die nieuwe symptomen of een verergering van hun hartfalen 

ontwikkelen. 

 
SIMPONI mag niet toegediend worden aan patiënten met matig tot ernstig hartfalen 

(NYHA-klasse III/IV), (contra-indicatie). 

 
 

5.  
Het waargenomen risico op acute reacties gerelateerd aan de 
injecties en ernstige (systemische) overgevoeligheidsreacties. 

 

Reacties op de plaats van de injectie (zoals erytheem, urticaria, verharding, pijn, 

bloeding, jeuk,  irritatie en paresthesie op de injectieplaats)  

• In het kader van studies van fase III tot week 16 naar RA, PsA,  AS en nr-Axiale SpA, 

zijn reacties op de plaats van de injectie waargenomen bij 5,4 % van de patiënten die 

met golimumab behandeld werden, ten opzichte van 2,0 % van de patiënten uit de 

controlegroep. 

• De aanwezigheid van antilichamen tegen golimumab kan het risico op reacties op de 

injectieplaats verhogen. 

• De meeste reacties op de injectieplaats waren licht of matig, en de frequentste 

manifestatie was erytheem op de plaats van de injectie. De behandeling moest 

meestal niet gestaakt worden omwille van reacties op de injectieplaats. 

 
Allergische reacties  

Sinds de commercialisering zijn ernstige systemische overgevoeligheidsreacties (inclusief 

anafylactische reacties) gemeld na toediening van SIMPONI. 

• Sommige van die reacties traden op na de eerste toediening van SIMPONI. 

• Indien een anafylactische reactie of andere ernstige allergische reacties optreden, 

moet de toediening van SIMPONI onmiddellijk gestaakt worden en moet een 

aangepaste behandeling opgestart worden. 

 
Overgevoeligheid voor latex  

De naaldbeschermer van de voorgevulde spuit is gemaakt van natuurlijk rubber en bevat 

latex. Latex kan allergische reacties veroorzaken bij personen die allergisch zijn voor latex. 
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6.  De aanbeveling van periodiek huidonderzoek, in het bijzonder 
voor patiënten met risicofactoren voor huidkanker  

 

Er zijn melanomen gemeld bij patiënten die behandeld werden met TNF-antagonisten, 

waaronder SIMPONI. Er zijn Merkelcelcarcinomen gemeld bij patiënten die behandeld 

werden met andere TNF- antagonisten. 

 

 

 

7.  De toedieningstechnieken voor SIMPONI en de richtlijnen 

bestemd voor zorgverleners voor de melding van 

toedieningsfouten en voor de training  van hun patiënten in 

de technieken voor zelfinjectie. 

 

De behandeling met SIMPONI moet ingesteld en gesuperviseerd worden door 

gespecialiseerde artsen met ervaring in de diagnose en behandeling van reumatoïde 

artritis, polyarticulaire juveniele idiopathische artritis, artritis psoriatica, spondylitis 

ankylosans,  niet-radiografische axiale spondyloartritis of colitis ulcerosa. 
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Toedieningswijze: onderhuidse toediening 

• Als de arts het aangewezen vindt, kunnen patiënten de injecties met SIMPONI zelf 

toedienen, na een goede opleiding in de techniek voor onderhuidse injecties. 

Naargelang de behoeften kan voor medische opvolging gezorgd worden. 

• De patiënten moeten geïnformeerd worden over de noodzaak van het injecteren van de 

volledige dosis SIMPONI, in overeenstemming met de gedetailleerde instructies voor 

de toediening, die beschreven staan in de bijsluiter. 

• Als meerdere injecties noodzakelijk zijn, moeten ze toegediend worden op verschillende 

plaatsen van het lichaam. 

• Voor de instructies in verband met de toediening, zie pagina 13 en volgende. 
 

 

• Nadat u de voorgevulde pen of voorgevulde spuit uit de koelkast gehaald hebt, 30 

minuten wachten voordat u SIMPONI toedient, zodat de voorgevulde pen of 

voorgevulde spuit op omgevingstemperatuur is. De voorgevulde pen of de 

voorgevulde spuit moet niet geschud worden. 

SIMPONI is beschikbaar in de vorm van een voorgevulde pen (SmartJect genaamd) en in 

de vorm van een voorgevulde spuit. 

 

 
 

 

 
 
 

Patiënten die met SIMPONI behandeld worden, krijgen de patiëntenkaart die in de 

verpakking van SIMPONI zit. 

 

Deze patiëntenkaart bevat belangrijke informatie op het vlak van de veiligheid (risico’s) 

waarover de patiënt moet geïnformeerd worden tijdens en voor de behandeling met 

SIMPONI. 

 
 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bewaring 

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet bewaren in de diepvries. De 

voorgevulde pen of de voorgevulde spuit bewaren in de verpakking, 

beschermd tegen licht. 

 

In de bijsluiter voor de patiënt: Hoe wordt SIMPONI toegediend?  

• SIMPONI wordt toegediend via een onderhuidse injectie. 

• In het begin van de behandeling kan SIMPONI toegediend worden door uw arts of een 

verpleegkundige. In overleg met uw arts kunt u ook beslissen om u zelf met SIMPONI te 

injecteren. Indien nodig krijgt u uitleg over de manier waarop u zichzelf met SIMPONI kunt 

injecteren. 

Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over de zelfinjectie van het geneesmiddel. 

Op het einde van de bijsluiter vindt u gedetailleerde instructies over de toediening. 

8. De noodzaak van het opleiden van zorgverleners op het vlak van 

het belang van het overhandigen van de patiëntenkaart aan de 

patiënt en het overlopen van die kaart met hem/haar. 
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De patiënt moet geïnformeerd worden over de noodzaak van het tonen van de 

patiëntenkaart aan elke arts/apotheker/tandarts of andere zorgverlener die betrokken is bij 

zijn behandeling. 

 
Er moeten aangepaste tests uitgevoerd worden bij alle patiënten, zoals: 

- intradermoreactie of bloedonderzoek 

- een röntgenopname van de borst (er kunnen lokale aanbevelingen zijn). 

Het is aanbevolen om de uitgevoerde onderzoeken te vermelden op de patiëntenkaart. 

 

 

Modaliteiten om materiaal te bestellen 
 
Bijkomende exemplaren van patiëntenkaarten kunnen altijd per 10 worden besteld op het 
volgende e-mailadres: dpoc_belux@merck.com of telefonisch: 02/373 43 95 (alle werkdagen 
van 9 uur tot 16 uur). 
 
 

 

Melding van bijwerkingen (inclusief 
toedieningsfouten) gerelateerd aan het gebruik van 
SIMPONI 
 
Gezondheidsmedewerkers worden uitgenodigd om alle bijwerkingen geassocieerd aan het 
gebruik van SIMPONI mee te delen aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). De melding kan online worden 
verstuurd via www.gelefiche.be of met de 'papieren gele fiche' die beschikbaar is in het 
Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De 
gele fiche kan per post worden verstuurd naar het adres van het FAGG – afdeling Vigilantie 
– Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 
02/528.40.01, of per e-mail naar: adversedrugreactions@afmps.be. 
 
Bijwerkingen kunnen ook worden doorgegeven aan MSD Belgium bvba, Lynx Binnenhof 5, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, of op het volgende e-mailadres: dpoc_belux@merck.com 
 

 
  

mailto:dpoc_belux@merck.com
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:dpoc_belux@merck.com
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INSTRUCTIES VOOR TOEDIENING VOOR DE 
VOORGEVULDE PEN 50 mg en 100 mg 
 
Als u Simponi zelf wilt injecteren, moet een zorgverlener u leren hoe u de injectie moet 
voorbereiden en bij uzelf moet toedienen. Als u dit nog niet heeft geleerd, neem dan contact op 
met uw arts, verpleegkundige of apotheker om een afspraak te maken voor een trainingssessie. 
 
In deze instructies: 
1. Voorbereiding voor het gebruik van de voorgevulde pen 
2. Het kiezen en voorbereiden van de injectieplaats 
3. Het injecteren van het geneesmiddel 
4. Na de injectie 
 
De onderstaande tekening (afbeelding 1) geeft weer hoe de ‘SmartJect’ voorgevulde pen eruitziet. 
 

 
Afbeelding 1 

 
1. Voorbereiding voor het gebruik van de voorgevulde pen 
 

 Schud de voorgevulde pen nooit. 

 Verwijder de dop pas vlak voordat de injectie toegediend wordt. 
 
Controleer het aantal voorgevulde pennen 
Controleer de voorgevulde pennen om er zeker van te zijn dat 

 het aantal voorgevulde pennen en de sterkte juist zijn 
o Als uw dosis 50 mg is, dan krijgt u één voorgevulde pen met 50 mg. 
o Als uw dosis 100 mg is, dan krijgt u twee voorgevulde pennen met elk 50 mg en u zult 

uzelf twee injecties moeten geven. Kies twee verschillende plaatsen voor deze injecties 
(bijvoorbeeld één injectie in het rechterdijbeen en de andere injectie in het 
linkerdijbeen) en geef de injecties direct na elkaar. 
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o Als uw dosis 200 mg is, dan krijgt u vier voorgevulde pennen met elk 50 mg en u zult 
uzelf vier injecties moeten geven. Kies verschillende plaatsen voor deze injecties en geef 
de injecties direct na elkaar. 
 

 het aantal voorgevulde pennen en de sterkte juist zijn 
o Als uw dosis 100 mg is, dan krijgt u één voorgevulde pen met 100 mg 
o Als uw dosis 200 mg is, dan krijgt u 2 voorgevulde pennen met elk 100 mg en u zult uzelf 

2 injecties moeten geven. Kies verschillende plaatsen voor deze injecties en geef de 
injecties direct na elkaar. 
 

Controleer de vervaldatum 

 Controleer de vervaldatum (weergegeven na de aanduiding ‘EXP’) op de voorgevulde pen. 

 U kunt de vervaldatum ook controleren aan de hand van de datum die op de doos wordt 
vermeld. 

 Gebruik de voorgevulde pen niet als de vervaldatum is overschreden. De vervaldatum verwijst 
naar de laatste dag van de maand. Raadpleeg in dat geval uw arts of apotheker. 

 
Controleer de verzegeling 

 Controleer de verzegeling rond de dop van de voorgevulde pen. 

 Gebruik de voorgevulde pen niet als de verzegeling is verbroken. Raadpleeg in dat geval uw 
arts of apotheker. 

 
Wacht 30 minuten om de voorgevulde pen op kamertemperatuur te laten komen 

 Laat de voorgevulde pen gedurende 30 minuten buiten de doos en buiten het bereik van 
kinderen op kamertemperatuur komen om correcte toediening te garanderen. 

 Warm de voorgevulde pen niet op andere wijze op (gebruik bijvoorbeeld geen magnetron of 
warm water om de voorgevulde pen op te warmen). 

 Laat de dop op de voorgevulde pen zitten tijdens het op kamertemperatuur brengen van de 
voorgevulde pen. 

 
Leg uw overige benodigdheden klaar 

 Terwijl u aan het wachten bent kunt u de overige benodigdheden klaarleggen, zoals een 
alcoholdoekje, watten of een gaasje en een naaldcontainer. 

 
Controleer de vloeistof in de voorgevulde pen 

 Kijk door het venster om te controleren of de vloeistof in de voorgevulde pen helder tot licht 
opalescent (met een parelmoerachtige glans) en kleurloos tot lichtgeel is. De oplossing kan 
worden gebruikt als het een aantal kleine doorzichtige of witte eiwitdeeltjes bevat. 

 Er zal een luchtbel zichtbaar zijn. Dat is normaal. 

 Gebruik de voorgevulde pen niet als de vloeistof een verkeerde kleur heeft, troebel is of 
grotere deeltjes bevat. Raadpleeg in dat geval uw arts of apotheker. 

 
2. Het kiezen en voorbereiden van de injectieplaats (zie afbeelding 2) 
 

 Het geneesmiddel wordt meestal aan de voorzijde van het midden van de bovenbenen 
geïnjecteerd. 

 U kunt de injectie ook toedienen in de onderbuik, onder de navel, waarbij een gebied van 
ongeveer 5 cm onder de navel moet worden vrijgehouden. 

 Injecteer niet op plekken waar de huid gevoelig is, blauwe plekken vertoont, rood, schilferig of 
verhard is of op plekken waar littekens of (zwangerschaps)striemen (striae) zitten. 
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 Als er voor één dosis meerdere injecties nodig zijn, dan moeten de injecties op verschillende 
plaatsen op het lichaam worden toegediend. 

 

 
Afbeelding 2 

 
Het kiezen van de injectieplaats voor verzorgers, als u niet zelf de injectie toedient (zie 
afbeelding 3) 

 Als uw injectie door een verzorger wordt toegediend, kan deze persoon ook de buitenzijde van 
de bovenarm gebruiken. 

 Wederom kunnen alle genoemde toedieningsplaatsen gebruikt worden, uw lichaamsbouw 
of -gewicht speelt geen rol bij het kiezen van een injectieplaats. 

 

 
Afbeelding 3 

 
Het voorbereiden van de injectieplaats 

 Was zorgvuldig uw handen met zeep en warm water. 

 Reinig de injectieplaats met een alcoholdoekje. 

 Laat de huid opdrogen voordat u de injectie toedient. Droog de gereinigde huid niet door te 
blazen of lucht toe te wuiven. 

 Raak dit gebied niet meer aan voordat u de injectie toedient. 
 
3. Het injecteren van het geneesmiddel 
 

 De dop mag pas verwijderd worden als u klaar bent om het geneesmiddel toe te dienen. 

 Als de dop verwijderd is, moet het geneesmiddel binnen 5 minuten worden geïnjecteerd. 
 
Verwijder de dop (afbeelding 4) 

 Wanneer u klaar bent om de injectie toe te dienen, verbreek dan de verzegeling door de dop 
een stukje te draaien. 

 Trek de dop in een rechte beweging van de voorgevulde pen af en gooi de dop weg na het 
injecteren. 

 

 Plaats de dop niet terug op de voorgevulde pen, want daardoor zou u de naald in de 
voorgevulde pen kunnen beschadigen. 
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 Gebruik de voorgevulde pen niet als deze gevallen is terwijl de dop er niet op zat. Raadpleeg 
uw arts of apotheker als deze situatie zich voordoet. 

 

 
Afbeelding 4 

 
Druk de voorgevulde pen stevig tegen de huid (zie afbeeldingen 5 en 6) 

 Houd de voorgevulde pen op een comfortabele manier in uw hand. Druk de knop nog NIET in. 

 U kunt kiezen uit 2 injectiemethodes. Injecteren zonder een huidplooi vast te houden 
(afbeelding 5a) wordt aanbevolen. Echter, als u er voorkeur aan geeft, kunt u een huidplooi 
vastpakken om zo een stevigere plek voor de injectie te krijgen (afbeelding 5b). 

 Duw het open uiteinde van de voorgevulde pen onder een rechte hoek (een hoek van 
90 graden) stevig tegen de huid totdat de veiligheidshuls geheel in het doorzichtige kapje 
schuift (afbeelding 6). 

 

 
Afbeelding 5a       Afbeelding 5b 
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Afbeelding 6 

 
Druk op de knop om de injectie toe te dienen (zie afbeelding 7) 

 Blijf de voorgevulde pen stevig tegen uw huid duwen en druk op het verhoogde deel van de 
knop met uw vingers of duim. U zult de knop niet kunnen indrukken totdat de voorgevulde 
pen stevig tegen uw huid is geduwd en de veiligheidshuls in het doorzichtige kapje schuift. 

 Als de knop is ingedrukt, zal deze in de ingedrukte stand blijven staan, dus u hoeft uw vingers 
of duim niet op de knop te houden. 
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Afbeelding 7 

 

 U zult een harde ‘klik’ horen – schrik hier niet van. De eerste ‘klik’ betekent dat de naald is 
ingebracht en dat de injectie is gestart. U kunt de prik van de naald op dit moment wel of niet 
voelen. 

 
Haal de voorgevulde pen niet van de huid af. Als u de voorgevulde pen van de huid afhaalt, krijgt u 
misschien niet de hele dosering van het geneesmiddel. 
 
Houd de voorgevulde pen tegen de huid totdat u een tweede ‘klik’ hoort (zie afbeelding 8) 

 Houd de voorgevulde pen stevig tegen de huid geduwd totdat u een tweede ‘klik’ hoort. 
Meestal duurt dit ongeveer 3-6 seconden, maar het kan tot wel 15 seconden duren voordat 
u de tweede ‘klik’ hoort. 

 Als u de tweede ‘klik’ hoort, is de injectie toegediend en bevindt de naald zich weer in de 
voorgevulde pen. Als u gehoorproblemen heeft en de tweede ‘klik’ niet hoort, wacht dan na 
het indrukken van de knop 15 seconden voordat u de voorgevulde pen van de 
toedieningsplaats afhaalt. 

 Haal de voorgevulde pen van de toedieningsplaats af door deze op te tillen. 
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Afbeelding 8 

 
4. Na de injectie 
 
Gebruik watten of een gaasje 

 Op de injectieplaats kan een kleine hoeveelheid bloed of vloeistof zijn achtergebleven. Dit is 
normaal. 

 U kunt gedurende 10 seconden een watje of gaasje op de injectieplaats drukken. 

 Indien nodig kunt u de injectieplaats afdekken met een pleister. 

 Wrijf niet over uw huid. 
 
Controleer het venster – een gele indicator bevestigt een juiste toediening (zie afbeelding 9) 

 De gele indicator is verbonden met de zuiger van de voorgevulde pen. Als de gele indicator 
niet zichtbaar is in het venster, is de zuiger niet voldoende naar beneden bewogen en heeft de 
injectie niet plaatsgevonden. 

 De gele indicator vult ongeveer de helft van het venster. Dit is normaal. 

 Raadpleeg uw arts of apotheker als u achter het venster geen gele indicator ziet of als u denkt 
dat u niet de hele dosis heeft ontvangen. Dien geen tweede dosis toe zonder dit met uw arts te 
hebben besproken. 
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Afbeelding 9 

 
Gooi de voorgevulde pen weg (zie afbeelding 10) 

 Doe de voorgevulde pen direct in een naaldcontainer. Als de naaldcontainer vol zit, zorg ervoor 
dat u deze weggooit volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige. 

 
Als u denkt dat er iets verkeerd is gegaan bij het injecteren of als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of 
apotheker. 
 

 
Afbeelding 10 
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INSTRUCTIES VOOR TOEDIENING VOOR DE 
VOORGEVULDE SPUIT 50 mg en 100 mg 
 
Als u Simponi zelf wilt injecteren, moet een zorgverlener u leren hoe u de injectie moet 
voorbereiden en bij uzelf moet toedienen. Als u dit nog niet heeft geleerd, neem dan contact op 
met uw arts, verpleegkundige of apotheker om een afspraak te maken voor een trainingssessie. 
 
In deze instructies: 
1. Voorbereiding voor het gebruik van de voorgevulde spuit 
2. Het kiezen en voorbereiden van de injectieplaats 
3. Het injecteren van het geneesmiddel 
4. Na de injectie 
 
De onderstaande tekening (afbeelding 1) geeft weer hoe de voorgevulde spuit eruitziet. 
 

 
Afbeelding 1 

 
1. Voorbereiding voor het gebruik van de voorgevulde spuit 
 
Houd de voorgevulde spuit vast aan de cilinder van de voorgevulde spuit. 

 Houd de voorgevulde spuit niet vast aan het uiteinde van de zuiger, de zuigerstang, de vleugels 
voor de naaldbescherming of de beschermdop van de naald. 

 Trek nooit aan de zuigerstang. 

 Schud de voorgevulde spuit nooit. 

 Verwijder de beschermdop niet eerder van de voorgevulde spuit dan in de instructies wordt 
aangegeven. 

 Raak de lipjes voor activering van de naaldbescherming (in afbeelding 1 aangegeven met 
sterretjes ‘*’) niet aan, want daardoor zou de naald te vroeg bedekt kunnen worden door de 
naaldbescherming. 

 
Controleer het aantal voorgevulde spuiten 
Controleer de voorgevulde spuiten om er zeker van te zijn dat 

 het aantal voorgevulde spuiten en de sterkte juist zijn 
o Als uw dosis 50 mg is, dan krijgt u één voorgevulde spuit met 50 mg 
o Als uw dosis 100 mg is, dan krijgt u twee voorgevulde spuiten met elk 50 mg en u zult 

uzelf twee injecties moeten geven. Kies twee verschillende plaatsen voor deze injecties 
(bijvoorbeeld één injectie in het rechterdijbeen en de andere injectie in het 
linkerdijbeen) en geef de injecties direct na elkaar. 
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o Als uw dosis 200 mg is, dan krijgt u vier voorgevulde spuiten met elk 50 mg en u zult 
uzelf vier injecties moeten geven. Kies verschillende plaatsen voor deze injecties en geef 
de injecties direct na elkaar. 

 het aantal voorgevulde spuiten en de sterkte juist zijn 
o Als uw dosis 100 mg is, dan krijgt u één voorgevulde spuit met 100 mg 
o Als uw dosis 200 mg is, dan krijgt u twee voorgevulde spuiten met elk 100 mg en u zult 

uzelf twee injecties moeten geven. Kies verschillende plaatsen voor deze injecties en 
geef de injecties direct na elkaar. 
 

Controleer de vervaldatum (zie afbeelding 2) 

 Controleer de vervaldatum (weergegeven na de aanduiding ‘EXP’) op het etiket dat te zien is 
achter het venster in de cilinder van de voorgevulde spuit. 

 Als de vervaldatum niet zichtbaar is achter het venster, houd dan de voorgevulde spuit vast 
aan de cilinder en draai de beschermdop van de naald dusdanig dat de vervaldatum recht 
onder het venster komt te staan. 

 U kunt de vervaldatum ook controleren aan de hand van de datum die op de doos wordt 
vermeld. 

 
Gebruik de voorgevulde spuit niet als de vervaldatum is overschreden. De vervaldatum verwijst naar 
de laatste dag van de maand. Raadpleeg in dat geval uw arts of apotheker. 
 

 
Afbeelding 2 

 
Wacht 30 minuten om de voorgevulde spuit op kamertemperatuur te laten komen 

 Laat de voorgevulde spuit gedurende 30 minuten buiten de doos en buiten het bereik van 
kinderen op kamertemperatuur komen om correcte toediening te garanderen. 

Warm de voorgevulde spuit niet op andere wijze op (gebruik bijvoorbeeld geen magnetron of warm 
water om de voorgevulde spuit op te warmen). 
Laat de beschermdop op de voorgevulde spuit zitten tijdens het op kamertemperatuur brengen van 
de voorgevulde spuit. 
 
Leg uw overige benodigdheden klaar 
Terwijl u aan het wachten bent kunt u de overige benodigdheden klaarleggen, zoals een 
alcoholdoekje, watten of een gaasje en een naaldcontainer. 
 
Controleer de vloeistof in de voorgevulde spuit 

 Houd de voorgevulde spuit vast aan de cilinder en zorg ervoor dat de naald met beschermdop 
naar beneden wijst. 

 Kijk door het venster van de voorgevulde spuit naar de vloeistof en controleer of de vloeistof 
helder tot licht opalescent (met een parelmoerachtige glans) en kleurloos tot lichtgeel is. De 
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oplossing kan worden gebruikt als het een aantal kleine doorzichtige of witte eiwitdeeltjes 
bevat. 

 Als de vloeistof niet zichtbaar is achter het venster, houd dan de voorgevulde spuit vast aan de 
cilinder en draai de beschermdop van de naald dusdanig dat de vloeistof onder het venster 
zichtbaar wordt (zie afbeelding 2). 

Gebruik de voorgevulde spuit niet als de vloeistof een verkeerde kleur heeft, troebel is of grotere 
deeltjes bevat. Raadpleeg in dat geval uw arts of apotheker. 
 
2. Het kiezen en voorbereiden van de injectieplaats (zie afbeelding 3) 
 

 Het geneesmiddel wordt meestal aan de voorzijde van het midden van de bovenbenen 
geïnjecteerd. 

 U kunt de injectie ook toedienen in de onderbuik, onder de navel, waarbij een gebied van 
ongeveer 5 cm onder de navel moet worden vrijgehouden. 

 Injecteer niet op plekken waar de huid gevoelig is, blauwe plekken vertoont, rood, schilferig of 
verhard is of op plekken waar littekens of (zwangerschaps)striemen (striae) zitten. 

 Als er voor één dosis meerdere injecties nodig zijn, dan moeten de injecties op verschillende 
plaatsen op het lichaam worden toegediend. 

 

 
Afbeelding 3 

 
Het kiezen van de injectieplaats voor verzorgers (zie afbeelding 4) 

 Als uw injectie door een verzorger wordt toegediend, kan deze persoon tevens de buitenzijde 
van de bovenarm gebruiken. 

 Wederom kunnen alle genoemde toedieningsplaatsen gebruikt worden, uw lichaamsbouw 
of -gewicht speelt geen rol bij het kiezen van een injectieplaats. 

 

 
Afbeelding 4 

 
Het voorbereiden van de injectieplaats 

 Was zorgvuldig uw handen met zeep en warm water. 

 Reinig de injectieplaats met een alcoholdoekje. 

 Laat de huid opdrogen voordat u de injectie toedient. Droog de gereinigde huid niet door te 
blazen of lucht toe te wuiven. 

Raak dit gebied niet meer aan voordat u de injectie toedient. 
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3. Het injecteren van het geneesmiddel 
 
De beschermdop mag pas van de naald verwijderd worden als u klaar bent om het geneesmiddel toe 
te dienen. Als de beschermdop verwijderd is, moet het geneesmiddel binnen 5 minuten worden 
geïnjecteerd. 
 
Raak tijdens het verwijderen van de beschermdop de zuigerstang niet aan. 
 
Verwijder de beschermdop van de naald (zie afbeelding 5) 

 Houd met één hand de cilinder van de voorgevulde spuit vast als u gereed bent om de injectie 
toe te dienen. 

 Trek de beschermdop in een rechte beweging van de naald af en gooi de dop weg na het 
injecteren. Raak tijdens deze handeling de zuigerstang niet aan. 

 Het is mogelijk dat er in de voorgevulde spuit een luchtbel zichtbaar is of dat er een druppel 
vloeistof te zien is aan het uiteinde van de naald. Een dergelijke luchtbel of druppel is normaal 
en hoeft niet te worden verwijderd. 

 Injecteer de dosis direct nadat de beschermdop van de naald is verwijderd. 
 
Raak de naald niet aan en zorg ervoor dat deze nergens mee in contact komt. 
Gebruik de voorgevulde spuit niet als deze gevallen is terwijl de beschermdop niet op de naald zat. 
Raadpleeg uw arts of apotheker als deze situatie zich voordoet. 
 

 
Afbeelding 5 

 
Breng de voorgevulde spuit in positie om de injectie toe te dienen 

 Houd de cilinder van de voorgevulde spuit vast tussen de wijsvinger en middelvinger van één 
hand en plaats de duim op het uiteinde van de zuiger; pak met de vingers van de andere hand 
een huidplooi vast in het gebied dat u eerder heeft gereinigd. Houd de huid stevig vast. 

Trek nooit aan de zuigerstang. 
 
Injecteer het geneesmiddel 

 Plaats de naald in een hoek van ongeveer 45 graden op de huidplooi. Duw de naald met een 
enkele, snelle beweging zo ver mogelijk in de huid (zie afbeelding 6). 
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Afbeelding 6 

 

 Injecteer de totale hoeveelheid geneesmiddel door de zuiger net zolang in te duwen tot het 
uiteinde van de zuiger zich volledig tussen de vleugels voor de naaldbescherming bevindt (zie 
afbeelding 7). 

 

 
Afbeelding 7 

 

 Blijf als de zuigerstang volledig naar beneden is geduwd druk uitoefenen op het uiteinde van 
de zuiger, haal de naald uit de huid en laat de huidplooi los (zie afbeelding 8). 

 

 
Afbeelding 8 

 

 Haal langzaam uw duim van het uiteinde van de zuiger af zodat de lege voorgevulde spuit naar 
boven kan komen totdat de naald volledig door de naaldbescherming wordt bedekt, zoals 
weergegeven in afbeelding 9: 
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Afbeelding 9 

 
4. Na de injectie 
 
Gebruik watten of een gaasje 

 Op de injectieplaats kan een kleine hoeveelheid bloed of vloeistof zijn achtergebleven. Dit is 
normaal. 

 U kunt gedurende 10 seconden een watje of gaasje op de injectieplaats drukken. 

 Indien nodig kunt u de injectieplaats afdekken met een pleister. 
Wrijf niet over uw huid. 
 
Gooi de voorgevulde spuit weg (zie afbeelding 10) 

 Doe de voorgevulde spuit direct in een naaldcontainer. Zorg ervoor dat u de naaldcontainer 
weggooit volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige. 

Probeer niet de beschermdop weer op de naald te plaatsen. 
Gebruik een voorgevulde spuit nooit meer dan één keer, zowel voor uw veiligheid als die van 
anderen. 
 
Als u denkt dat er iets verkeerd is gegaan bij het injecteren of als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of 
apotheker. 
 

 
Afbeelding 10 


