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Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

•  Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® 
te vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens 
de huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen sero-
types A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde 
vaccins.

•  Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

•  Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

•  Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze 
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Informatieve brochure voor  
PNH-patiënten en ouders of 
verzorgers van PNH-patiënten

SOLIRIS® 300 mg  
concentraat voor oplossing voor infusie (eculizumab)

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid  
uit de effecten van het geneesmiddel SOLIRIS®,  
om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de  
ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde 
maatregelen / voorzorgsmaatregelen die moeten worden 
genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd  
(RMA-versie 01/2019)

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel SOLIRIS® gebruikt.
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op  
de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.
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Anemie
Tekort aan rode bloedcellen wat tot vermoeidheid 
en andere symptomen kan leiden.

Anticoagulantia 
(soms ook bloedverdunners genoemd) 
Geneesmiddelen die het stollingsvermogen van het 
bloed verminderen en de vorming van bloedklonters 
helpen voorkomen.

Bloedklonters
Wanneer talrijke bloedplaatjes zich aan elkaar 
hechten, ontstaat er een bloedklonter die, afhankelijk 
van zijn grootte en plaats, de bloedstroom in de 
aders en slagaders kan blokkeren  (zie “trombose”).

Complementsysteem (ook wel complementcas cade 
of gewoonweg complement genoemd)
Het onderdeel van het immuunsysteem dat bacteriën 
en andere lichaamsvreemde cellen vernietigt. Bij 
PNH is het complement verantwoordelijk voor de 
vernietiging van de rode bloedcellen die niet over 
bepaalde beschermende eiwitten beschikken.

Gonokokkeninfectie
Seksueel overgedragen infectie veroorzaakt door de 
bacterie Neisseria gonorrhoeae (ook wel gonorroe 
genoemd). Kan zich verspreiden en een wijdverspreide 
bloedinfectie (sepsis) veroorzaken. 

Rode bloedcellen
Rode bloedcellen transporteren zuurstof door 
gebruik te maken van een eiwitcomplex dat 
hemoglobine wordt genoemd. Bij PNH worden 
de rode bloedcellen voortdurend aangevallen en 
vernietigd door het complementsysteem omdat  
ze niet over bepaalde belangrijke beschermende 
eiwitten beschikken.

Hemoglobine
Roodbruine stof die in rode bloedcellen zit en 
zuurstof in heel het organisme transporteert. Deze 
stof is verantwoordelijk voor de typische donkere 
kleur van de urine bij PNH.

Hemoglobinurie
De aanwezigheid van hemoglobine in de urine. 
Technische term voor de donkere “coca-cola” 
kleur van de urine bij sommige patiënten met 
PNH. Wanneer rode bloedcellen uit elkaar 
vallen of vernietigd worden zoals bij PNH, komt 
hemoglobine vrij. Wanneer de hemoglobine niet 
door het organisme wordt verwerkt, wordt ze 
uitgescheiden als afvalstof en zorgt voor de 
typische bruine colakleur van de urine.

Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH)
Een zeldzame bloedaandoening die gekenmerkt 
wordt door de vernietiging of chronische hemolyse 
van rode bloedcellen door het complementsysteem. 
Deze aandoening kan ernstige gevolgen hebben, 
zoals bloedarmoede, vermoeidheid en trombose.

Chronische hemolyse
De vernietiging van rode bloedcellen (hemolyse) 
over een lange periode (chronisch).

Meningokokkeninfectie
Een infectie die veroorzaakt wordt door de 
bacterie Neisseria meningitidis (ook meningococcus 
genoemd). 
Dit kan leiden tot hersenvliesontsteking of een 
wijdverspreide bloedinfectie (sepsis).

Trombose (trombotische voorvallen)
De vorming van een bloedklonter waardoor de bloed-
stroom door een bloedvat kan worden geblokkeerd. 
Bij PNH kunnen bloedklonters op de gebruikelijke 
plaatsen ontstaan, maar ook op ongewone plaatsen 
zoals de bloedvaten in de buik (zie “bloedklonters”).

Verklarende woordenlijst
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Inleiding

Deze gids is bestemd voor volwassen en adolescente patiënten die lijden aan paroxismale nachtelijke 
hemoglobinurie (PNH) en voor ouders van kinderen en adolescenten met PNH. In deze gids vindt 
u informatie over SOLIRIS®, hoe het aan u zal worden gegeven en belangrijke veiligheidsinfor matie 
die u dient te weten. Er is ook nog een andere gids die specifiek bedoeld is voor ouders van jonge 
kinderen en die uw arts u zal kunnen geven.

Wat is SOLIRIS®? 

SOLIRIS® bevat de werkzame stof eculizumab; het behoort tot de categorie van geneesmiddelen 
die monoklonale antilichamen genoemd worden. Eculizumab bindt aan en remt een specifiek eiwit 
in het lichaam dat ontsteking veroorzaakt en voorkomt op die manier dat uw lichaamssystemen 
kwetsbare bloedcellen aanvallen en vernietigen.

Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie
SOLIRIS® wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen met een bepaalde  
soort ziekte die het bloedsysteem aantast, paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) genaamd. 
Bij patiënten met PNH kunnen de rode bloedcellen vernietigd worden. Dit kan aanleiding geven 
tot een laag aantal rode bloedcellen (anemie), vermoeidheid, moeilijkheden bij het functioneren, 
pijn, donkere urine, kortademigheid en bloedklonters. Eculizumab kan de ontstekingsreactie van 
het lichaam blokkeren en dus ook het vermogen van het lichaam om zijn eigen, kwetsbare PNH-
bloedcellen aan te vallen en te vernietigen.
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Vaak gestelde vragen

Wat zijn de veiligheidsoverwegingen die verband houden met SOLIRIS®?

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

Aangezien SOLIRIS® een deel van uw immuunsysteem blokkeert, verhoogt het risico op een 
ernstige infectie en sepsis, voornamelijk door een bepaalde bacterie, Neisseria meningitidis 
genoemd. Dit kan meningokokkeninfectie (ernstige infectie van de hersenvliezen of/en 
bloedinfectie) en andere Neisseria infecties, inclusief verspreide gonorroe, veroorzaken. 

Deze infecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld worden omdat ze snel 
fataal of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ernstige invaliditeit kunnen leiden. 

Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om het 
risico op deze infecties tot een minimum te beperken en dat u weet wat u moet doen als 
u zich zorgen maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder). 

Als veiligheidsmaatregel:

Moet u/uw kind ten minste 2 weken vóór de eerste toediening van SOLIRIS® worden ge-
vaccineerd tegen meningokokkeninfectie. Indien de behandeling met SOLIRIS® minder 
dan 2 weken na toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, moet u/uw kind 
tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch worden behandeld 
om het risico van infectie met Neisseria meningitidis te verminderen.

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u dit vaccin minstens 2 weken vóór uw eerste infuus 
krijgt. Als er geen vaccin voor uw jong kind beschikbaar is of als het vaccin gecontra-indiceerd is, zal 
u/uw kind gedurende de hele behandelingsperiode antibiotica krijgen. Indien vaccinatie mogelijk is, 
moet de behandeling met profylactische antibiotica tot 2 weken na de vaccinatie worden voortgezet.

Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten, in overeenstemming met de nationale vac
cinatierichtlijnen en in overeenstemming met de nationale aanbevelingen voor vaccinatie per leef
tijdsgroep, minstens 2 weken voordat de behandeling met SOLIRIS® wordt gestart, gevaccineerd worden 
tegen Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties.
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Welke symptomen dienen mij te alarmeren tijdens de behandeling?

Een vaccinatie vermindert het risico op het krijgen van een infectie, maar zal het risico niet volledig 
kunnen uitsluiten. 

U dient te letten op de tekenen en symptomen van een infectie, en moet uw arts onmiddellijk 
raadplegen als EEN van de volgende symptomen voorkomt:

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met een stijve nek of rug
• Koorts 
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

Als u uw arts niet kunt bereiken, ga dan naar de dienst spoedgevallen 
en toon hen uw Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt.

Als ouders/wettelijke voogden van pasgeborenen 
en zuigelingen dient u eraan te denken dat de 
typische symptomen van hoofdpijn, koorts en een 
stijve nek wellicht moeilijk waar te nemen zijn. 
Daarom dient u bij baby’s te letten op andere 
symptomen, zoals niet actief zijn, prikkelbaarheid, 
braken en niet willen eten.

 



7

Moet ik bepaalde stappen ondernemen voordat ik een behandeling start? 
 
Voordat een behandeling met SOLIRIS® wordt gestart, zal uw arts met u het belang van het volgende 
bespreken: 
• Gevaccineerd worden tegen hersenvliesontsteking en in sommige gevallen een bepaald anti-

bioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie, Neisseria menin gitidis 
genoemd, tot een minimum te beperken.

• De symptomen kennen die verband houden met infecties en wat u moet doen als u die symp-
tomen hebt.

• Als uw kind wordt behandeld, dient u te weten dat hij/zij in overeenstemming met de nationale 
vaccinatierichtlijnen minstens 2 weken vóór het begin van de behandeling met SOLIRIS® moet 
gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties.

• Het gebruik van SOLIRIS® wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap. Vertel uw arts voordat 
u de behandeling met SOLIRIS® begint of u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

• Na onderbreking/stopzetting van de behandeling met SOLIRIS® moet u door uw arts zorgvuldig 
worden opgevolgd.

 Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u/uw kind ten minste 2 weken vóór de 
eerste toediening van SOLIRIS® wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie. Indien de 
behandeling met SOLIRIS® minder dan 2 weken na toediening van een meningokokkenvac-
cin wordt gestart, zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat u/uw kind tot 2 weken 
na de vaccinatie met geschikte antibiotica profylactisch wordt behandeld om het risico van 
infectie met Neisseria meningitidis te verminderen.

Daarnaast zult u in de loop van uw behandeling nauwlettend worden opgevolgd voor een menin-
gokokkeninfectie en andere infecties.
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Hoe begin ik mijn behandeling met SOLIRIS®? 

SOLIRIS® moet worden voorgeschreven door een arts.

U ontvangt een starterspakket met daarin:

• Een veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt 
 Het is voor patiënten die behandeld worden met SOLIRIS® heel belangrijk om bepaalde infec ties 

snel te herkennen en te behandelen; daarom ontvangt u een veiligheidsinformatiekaart waarop 
specifieke symptomen vermeld staan waarop u altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd 
bij u hebben en ze tonen aan medisch personeel dat u raadpleegt.

• Een informatieve brochure voor PNH-patiënten en ouders of verzorgers van PNH-patiënten.
• Een informatieve brochure voor ouders van jonge kinderen met PNH wordt aan de ouders/wet-

telijke voogden van jonge kinderen gegeven. 
• Uw arts zal u/uw kind voorstellen om deel te nemen in het PNH-register. Uw arts kan u/uw kind 

in dit register opnemen.

Hoe wordt SOLIRIS® toegediend? 

SOLIRIS® wordt toegediend met een intraveneus infuus (het inlopen van een vloeistof in een ader). 
Het infuus duurt 25 tot 45 minuten. Het moet worden klaargemaakt en toegediend door een arts 
of ander geschikt en bevoegd medisch personeel.

Zoals elk ander geneesmiddel dat met een intraveneus infuus wordt toegediend, kan SOLIRIS® on-
middellijk of later bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dat het geval is.

Omdat de kans bestaat dat u een reactie vertoont op het infuus (waaronder een allergische reactie), 
wordt u na elk infuus gedurende ongeveer één uur gecontroleerd. De instructies van uw arts moeten 
zorgvuldig worden opgevolgd.

Het is erg belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat u geen geplande afspraak voor de behandeling 
overslaat of uitstelt zodat de hemolyse onder controle blijft en u optimaal baat hebt bij de behandeling 
met SOLIRIS®.
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Hoelang zal ik SOLIRIS® moeten gebruiken?

Aangezien PNH een chronische ziekte is, is SOLIRIS® bedoeld als een voortdurende behandeling. 

Patiënten die met SOLIRIS® begonnen zijn, moeten hiermee doorgaan, ook als ze zich beter voelen.
De behandeling met SOLIRIS® onderbreken of beëindigen, kan ertoe leiden dat de symptomen van 
PNH snel en ernstiger terugkeren. 

Als u de behandeling met SOLIRIS® wilt stopzetten, bespreek dan van tevoren met uw 
arts de mogelijke bijwerkingen en risico’s, waaronder een toegenomen vernietiging van 
uw rode bloedcellen (hemolyse). Dit kan leiden tot:

- Een aanzienlijke daling van het aantal rode bloedcellen (anemie).
- Verwardheid of verandering in uw alertheid.
- Pijn op de borst of angina pectoris.
- Problemen met uw nieren (stijging van uw creatininegehalte in serum).
- De vorming van bloedklonters (trombose).

U mag uw behandeling enkel onder medisch toezicht stopzetten.
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Zijn er nog andere zaken waaraan ik moet denken tijdens mijn behandeling 
met SOLIRIS®? 

Risico op infectie
Ten gevolge van de manier waarop SOLIRIS® in uw lichaam werkt, moet het extra voorzichtig worden 
toegediend als u een actieve systemische infectie hebt.

U loopt mogelijk ook risico op een andere infectie met bacteriën die Neisseria genoemd worden, 
inclusief verspreide gonokokken infectie. 
Als u risico loopt op gonorroe, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt.

Allergische reacties
SOLIRIS® bevat een eiwit en eiwitten kunnen bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken.
Als u tekenen of symptomen hebt nadat u SOLIRIS® hebt gekregen, moet u uw arts raadplegen.

Andere geneesmiddelen 
Het is belangrijk om te weten dat sommige geneesmiddelen die u neemt, in het bijzonder anticoagulantia 
(bloedverdunners) zoals aspirine of warfarine, niet veranderd mogen worden zonder eerst uw arts te 
raadplegen. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van alle genees middelen die u neemt.

Ouderen
Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor behandelde patiënten van 65 jaar en ouder.

Bijwerkingen
SOLIRIS® wordt over het algemeen goed verdragen. De meest gerapporteerde bijwerking was hoofdpijn, 
en de ernstigste bijwerking was menin gokokkensepsis. De meeste gevallen van hoofdpijn waren mild 
en gingen over na de eerste toedie ningsfase van SOLIRIS®.
Krijgt u een bijwerking die niet in deze brochure staat, neem dan contact op met uw arts of apo theker. 

Voor de volledige informatie over aanbevolen voorzichtigheid en over mogelijke bijwerkingen, zie 
respectievelijk rubriek 2. en rubriek 4. van de bijgevoegde bijsluiter.



U moet deze veiligheidsinformatiekaart steeds bij u hebben.
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Voor meer informatie over PNH of over SOLIRIS®, 
email naar MedInfo.EMEA@alexion.com 

of bel naar +32 (0)2 548 3667.

Indien u vragen hebt over de veiligheid, 
email naar MedInfo.EMEA@alexion.com  

of bel naar +32 (0)2 548 3667.

SOLIRIS® is een gedeponeerd handelsmerk van Alexion Pharmaceuticals, Inc. 
Copyright © 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Alexion Europe SAS
Frankrijk


