
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van de 
geneesmiddelen ZIAGEN, KIVEXA, TRIZIVIR en TRIUMEQ. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van ZIAGEN, KIVEXA, TRIZIVIR 
en TRIUMEQ te waarborgen (RMA gewijzigde versie 03/2017). 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de SKP vooraleer ZIAGEN, KIVEXA, TRIZIVIR en 
TRIUMEQ voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 
“BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 

ZIAGEN®
Abacavir sulfaat

PRESENTATIE VOOR DE ARTS

KIVEXA®
Abacavir sulfaat en 

lamivudine
TRIZIVIR®

Abacavir sulfaat, 
lamivudine en
zidovudine

TRIUMEQ®
Abacavir sulfaat, lamivudine en 

dolutegravir
Dit geneesmiddel is onderworpen aan 

aanvullende monitoring.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan 

aanvullende monitoring.



Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):
Deze informatie maakt deel uit van het plan, voor risicobeperking in België en in Luxemburg,  dat informatiemateriaal beschikbaar stelt aan 
gezondheidszorgbeoefenaars. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van
ZIAGEN, KIVEXA, TRIZIVIR en TRIUMEQ te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:

‐ De Samenvatting van de Productkenmerken
‐ Een presentatie voor de arts, met onderstaande hoofdboodschappen:

1. Diagnose van Abacavir overgevoeligheidsreactie
De belangrijkste symptomen die verband houden met een HSR voor ABC zijn koorts (~80%), huiduitslag (~70%), gastro‐intestinale
symptomen (>50%) zoals misselijkheid, buikpijn, braken en diarree, algemene malaise, vermoeidheid en hoofdpijn (~50%) en andere 
symptomen (~30%) zoals respiratoire, mucosale en musculoskeletale symptomen. Gelet op het bovenstaande dienen patiënten 
geadviseerd te worden om onmiddellijk met hun arts contact op te nemen om te bepalen of zij met het gebruik van abacavir moeten 
stoppen bij:
 de aanwezigheid van huiduitslag; OF
 de ontwikkeling van een of meer symptomen uit ten minste twee van de onderstaande groepen:

‐ koorts
‐ kortademigheid, keelpijn of hoesten
‐misselijkheid of braken of diarree of buikpijn
‐ extreme vermoeidheid of pijn in het hele lichaam of een algemeen gevoel van ziek zijn

2. Farmacogenetisch testen
HLA‐B*5701 is de enige geïdentificeerde farmacogenetische marker die consistent in verband is gebracht met de klinische diagnose van 
een HSR‐reactie op ABC. Het kan echter zijn dat sommige patiënten met een verdachte overgevoeligheidsreactie op ABC het HLA‐B*5701‐
allel niet hebben.
Voordat met behandeling met abacavir wordt gestart, moeten clinici screenen op HLA‐B*5701. De HLA‐B*5701‐status moet altijd 
gedocumenteerd worden en aan de patiënt worden uitgelegd voordat met de behandeling wordt gestart. Klinische diagnostiek van een
verdachte overgevoeligheid voor ABC blijft de basis voor klinische besluitvorming. De HLA‐B*5701‐screening op het risico van 
overgevoeligheid voor ABC mag nooit in de plaats komen van passende klinische vigilantie en patiëntmanagement bij individuen die ABC 
krijgen. Indien overgevoeligheid voor ABC op klinische gronden niet kan worden uitgesloten, moet ABC permanent worden gestaakt en 
niet opnieuw worden gestart, ongeacht de resultaten van een HLA‐B*5701‐screening. Een screening voorafgaand aan het opnieuw starten 
met abacavir wordt ook aanbevolen bij patiënten met een onbekende HLA‐B*5701‐status die voorheen abacavir hebben verdragen.



3. Behandeling van een HSR‐reactie op ABC

Ongeacht de HLA‐B*5701‐status moeten patiënten die gediagnosticeerd worden met een overgevoeligheidsreactie onmiddellijk de 
behandeling met abacavir staken. Symptomen kunnen op elk moment gedurende de behandeling met ABC ontstaan, maar treden meestal 
op binnen de eerste 6 weken van de therapie. Het niet tijdig stoppen van de behandeling met abacavir na het optreden van 
overgevoeligheidsreacties kan resulteren in een onmiddellijke en levensbedreigende reactie. Na het staken van de behandeling met
abacavir moeten de symptomen van de reactie behandeld worden volgens de lokale standaardbehandeling. Hervatten van de behandeling 
kan resulteren in een snellere en ernstigere reactie die fataal kan zijn, daarom is hernieuwde toediening gecontra‐indiceerd.

4. Casestudies over overgevoeligheid
Het educatieve materiaal bevat 3 model casestudies die de werking tonen van verschillende  klinische scenario’s plus hun behandeling. 

Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van ZIAGEN, KIVEXA, TRIZIVIR en 
TRIUMEQ te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het 
melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. 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.



OVERGEVOELIGHEIDSREACTIE OP 
ABACAVIR

Abacavir is een bestanddeel van Ziagen®, Trizivir®, 
Kivexa® en Triumeq®

In Europa is het geneesmiddel Triumeq onderworpen aan 
aanvullende monitoring.
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Doelstelling

• Het opleidingsprogramma over overgevoeligheidsreacties op abacavir
(ABC HSR) maakt deel uit van het algemene plan voor 
risicobeperking dat de volgende doelstellingen heeft:

- de morbiditeit en mortaliteit van ABC HSR in het algemeen laag 
houden, en het risico beperken dat patiënten bij wie een klinisch 
vermoeden van een HSR bestaat opnieuw met abacavir worden 
behandeld, ongeacht de HLA-B*5701-status.
- De kennis en de bewustwording van gezondheidswerkers (HCP’s) 
met betrekking tot ABC HSR verhogen en de informatie die in de 
bijsluiters van de producten staat verder uitbreiden.
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Cruciale punten van de RMA: 
overgevoeligheidsreactie op abacavir (ABC HSR)

• Abacavir is in verband gebracht met een risico op 
overgevoeligheidsreacties (HSR) die gekenmerkt worden door koorts 
en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van 
meerdere organen. 

- De symptomen treden meestal in de loop van de eerste 6 weken op, hoewel de reactie zich op 
elk moment van de behandeling kan voordoen. 

• Het risico op een ABC HSR is aanzienlijk groter voor patiënten die 
positief testen op het HLA-B*5701-allel. Bij patiënten die geen drager 
zijn van dit allel zijn deze ABC HSR echter in een lagere frequentie 
ook gemeld.

• Bij patiënten met een positieve HLA-B*5701-status mag nooit een 
behandeling worden gestart met abacavir. Dit geldt ook voor patiënten 
met een negatieve HLA-B*5701-status van wie wordt vermoed dat ze 
een abacavir-overgevoeligheidsreactie hebben ontwikkeld in een 
eerdere behandeling met abacavir. 
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Cruciale punten van de RMA: 
overgevoeligheidsreactie op abacavir (ABC HSR) 
- vervolg

• Er moet onmiddellijk met de behandeling met abacavir worden gestopt, zelfs 
bij het ontbreken van het HLA-B*5701-allel, als een HSR wordt vermoed. 
Vertraging in het stoppen van de behandeling met abacavir nadat zich een 
HSR begint voor te doen kan leiden tot een snelle en levensbedreigende 
reactie.

• Nadat de behandeling met abacavir wordt gestaakt vanwege een vermoede 
HSR, mogen geneesmiddelen met abacavir nooit meer worden gestart. 

• Het opnieuw starten van de behandeling met abacavir na een verdenking van 
een HSR kan leiden tot een onmiddellijke terugkeer van de symptomen 
binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende reactie is meestal ernstiger 
dan de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie 
en overlijden. 

Hervatting van de behandeling kan tot een snellere en ernstigere 
reactie leiden die fataal kan aflopen. De behandeling mag dus in 

geen geval opnieuw worden toegediend.
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DIAGNOSE VAN 
EEN OVERGEVOELIGHEIDSREACTIE 
OP ABACAVIR
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Overgevoeligheidsreactie op abacavir

• Idiosyncratische reactie

• Geschat percentage van het aantal gerapporteerde gevallen in klinische studies:
- 1% in de studies waarin proefpersonen die positief waren voor HLA-B*5701-allel werden uitgesloten1

- 5% in de studies waarin het HLA B*5701-statuut niet werd bepaald2

• Klinisch goed omschreven3

- Bij de meeste gevallen van HSR treedt koorts en/of rash op.

- Er kunnen ook respiratoire, gastro-intestinale en algemene symptomen zoals lethargie en 
malaise optreden.

- In de meeste gevallen van overgevoeligheid zijn er meerdere typische symptomen.

1. Berekend op basis van de gegevens die gepubliceerd zijn in 4  klinische studies van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Post F et al. JAIDS. 2010;55 (1):9‐57, Young B et al. AIDS. 2008;22(13):1673‐1675, Wohl DA et al. PLoS One. 2014;9(5):e96187, Walmsley SL et al. N 
Engl J Med. 2013; 369(19):1807‐18 
2. Cutrell et al. Ann Pharmacother. 2004;38:2171‐217 
3. Hernandez et al. Abstract gepresenteerd op de 15th International AIDS Conference; juli 11‐16, 2004; Bangkok, Thailand. Opmerking: de 
symptomen werden geëvalueerd in studies waarin het HLA B*5701‐statuut niet bepaald werd.



11

Overgevoeligheidsreactie op abacavir- vervolg

1.Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. 
Opmerking:  de tijd tot het optreden van de symptomen werd geëvalueerd aan de hand van klinische studies waarin het HLA B*5701-statuut niet bepaald 
werd

• De symptomen treden meestal op in de loop van de eerste 6 weken na het 
begin van de behandeling met abacavir 1

- De symptomen treden gemiddeld na 11 dagen op.
- Er kunnen echter op elk moment van de behandeling reacties optreden. 

• De diagnose kan worden bemoeilijkt omdat:
- de symptomen bij presentatie variabel en aspecifiek zijn.
- de patiënten gelijktijdig andere antiretrovirale middelen gebruiken met overlappende bijwerkingen. 

• De symptomen verbeteren na stopzetting van de behandeling met abacavir.
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Symptomen van overgevoeligheid die werden 
gerapporteerd met een frequentie  10%

Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. Opmerking: de symptomatologie werd geëvalueerd aan de hand van klinische studies  
waarin het HLA B*5701-statuut niet bepaald werd
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96   96% van de patiënten heeft koorts en/of huiduitslag
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Klinische symptomen en 
laboratoriumafwijkingen

Klinische tekenen
Mogelijke 

laboratoriumafwijkingen

Adenopathieën
Hematologische: lymfopenie en 
trombocytopenie

Slijmvliesletsels (faryngitis, 
conjunctivitis) 

RX thorax: normaal of diffuse, 
bilaterale of lobulaire infiltraten 

Stijging van de leverenzymen 
(ASAT/ALAT)
Stijging van het serumcreatinine en 
het creatinekinase

Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614.

ASAT, aspartaataminotransferase; ALAT, alanineaminotransferase.
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Sommige patiënten die een geneesmiddel innemen dat abacavir bevat, kunnen een 
overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische reactie) ontwikkelen die levensbedreigend kan 
zijn bij mensen die doorgaan met het gebruik van dit geneesmiddel.

NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW ARTS voor advies over het al dan niet 
stoppen met Triumeq als:

1) u huiduitslag krijgt OF

2) u één of meer verschijnselen krijgt uit ten minste TWEE van de volgende groepen:
- koorts,
- kortademigheid, zere keel of hoesten,
- misselijkheid of braken of diarree of buikpijn
- ernstige moeheid of pijn in het hele lichaam of een algemeen gevoel van ziek zijn

Als u met de behandeling met een geneesmiddel op basis van abacavir gestopt bent vanwege 
een overgevoeligheidsreactie, MAG U NOOIT MEER andere geneesmiddelen GEBRUIKEN
die abacavir bevatten. Als u dit wel doet kan u binnen enkele uren een levensbedreigende 
verlaging van uw bloeddruk krijgen of overlijden. 

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART
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FARMACOGENETISCH TESTEN
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Farmacogenetische risicofactoren voor 
overgevoeligheid voor abacavir

• Het HLA-B*5701-allel komt vaker voor bij patiënten met een vermoeden van 
een overgevoeligheidsreactie op abacavir dan bij andere personen.

• Het is met geen enkele andere farmacogenetische marker mogelijk om 
patiënten met een risico op ABC HSR te identificeren.

• De aanwezigheid van het HLA-B*5701-allel kan prospectief worden bepaald 
om patiënten op te sporen die een hoog risico lopen op overgevoeligheid voor 
abacavir.

• Het HLA-B*5701-allel is niet altijd aanwezig bij personen met een vermoeden 
van ABC HSR.
– Daarom moet de klinische diagnostiek van een overgevoeligheid voor abacavir de basis blijven 

voor elke klinische besluitvorming. 
– De HLA-B*5701-screening op het risico van overgevoeligheid voor abacavir mag nooit in de plaats 

komen van passende klinische vigilantie en patiëntmanagement bij individuen die abacavir krijgen.
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Aanbevelingen voor de screening op het HLA-
B*5701-allel

• Voordat een behandeling met abacavir wordt gestart, moet er gescreend 
worden op HLA-B*5701.

• Een screening, voorafgaand aan het opnieuw starten met abacavir, wordt ook 
aanbevolen bij patiënten met een onbekende HLA-B*5701-status die 
voorheen abacavir hebben verdragen.

• De HLA-B*5701-status moet altijd gedocumenteerd worden en aan de patiënt 
worden uitgelegd voordat met de behandeling wordt gestart.

• De resultaten van farmacogenetische tests van het risico op overgevoeligheid 
voor abacavir mogen nooit worden gebruikt om te beslissen om abacavir te 
hervatten na een vermoeden van een HSR.

• De bepaling van het HLA-B*5701-allel mag niet worden gebruikt als 
diagnostische test bij een patiënt bij wie een behandeling met abacavir is 
gestart.
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Screening op het HLA-B*5701-allel: 
ondersteunende klinische gegevens

1.Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 2. Evalueerbare intention-to-treat populatie. 3. Odds ratio (OR); betrouwbaarheidsinterval (BI); 
Prospectieve screening versus controle gecorrigeerd voor werkelijke strata van ras, ART-statuut, introductie van NNRTI, en gelijktijdig gebruik 
van PI’s. 

• PREDICT-1 (CNA106030): pivotale dubbelblinde, gerandomiseerde klinische 
studie naar het nut van het HLA-B*5701-allel als predictieve marker voor 
overgevoeligheidsreacties op abacavir (ABC HSR)1

.

- 1.956 proefpersonen die nog geen ABC hadden gekregen werden dubbelblind in een 
1-1-verhouding gerandomiseerd naar: 

o Groep A) Retrospectieve HLA B*5701-test na start van de behandeling met ABC (controles) 
o Groep B) Prospectieve screening op HLA-B*5701; positieve patiënten werden uitgesloten 

voor de start van de behandeling met  ABC. 

- Retrospectieve tests met epicutane pleisters (EPT) bij elk klinisch vermoeden van 
ABC HSR.
ABC HSR 2 Groep A Groep B P‐waarde OR (95% BI)3

Klinisch vermoeden 7,8 % (66/847) 3,4 % (27/803) <0,0001 0,40 (0,25‐0,62)

Immunologische bevestiging (EPT) 2,7 % (23/842) 0,0 % (0/802) <0,0001 0,03 (0,00‐0,18)

- Naar schatting zal 48 tot 61% van de HLA B*5701-positieve patiënten een HSR 
ontwikkelen op een behandeling die ABC bevat, tegenover 0 tot 4% van de 
patiënten die dat allel niet hebben.
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Screening op het HLA-B*5701-allel: 
ondersteunende klinische gegevens

Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118

• SHAPE (ABC107442):  retrospectieve case-controlestudie om de 
gevoeligheid van het HLA-B*5701-allel te beoordelen bij blanke en zwarte 
proefpersonen met en zonder vermoeden van ABC HSR, met gebruik van de 
epicutane test als aanvulling op de klinische diagnose voor overgevoeligheid 
voor abacavir1.

• Conclusies: 
– De gevoeligheid voor de HLA-B*5701-bepaling bij blanke en zwarte proefpersonen met een 

overgevoeligheid voor abacavir die werd bevestigd door de epicutane test, was 100%
– Als de overgevoeligheid voor abacavir alleen werd vastgesteld aan de hand van een klinische 

diagnose, dan was de gevoeligheid van de HLA-B*5701-bepaling lager.
– Niet alle proefpersonen die HLA-B*5701-positief waren testten positief op de epicutane test. 
– Een prospectieve screening op het HLA-B*5701-allel kan het percentage 

overgevoeligheidsreacties op abacavir verlagen bij blanke en zwarte personen.
– De aanwezigheid van het HLA-B*5701-allel gaat ongeacht het ras gepaard met een hoger risico 

op overgevoeligheid voor abacavir.

De gegevens van PREDICT-1 en SHAPE pleiten niet voor het routinematige gebruik van de 
epicutane pleister in de klinische praktijk
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Screening op het HLA-B*5701-allel: 
ondersteunende klinische gegevens

• Beperking van PREDICT-1: de onderzoekers kenden het HLA B*5701-statuut 
van de proefpersonen tijdens de studie niet, wat in de klinische praktijk niet 
het geval zou zijn.

• De recente studies van de houders van de vergunning voor het in de handel 
brengen (MAH), met prospectieve screening op het HLA-B*5701-allel en 
exclusie van de personen die positief testen, benaderen de ervaring en het 
optreden van HSR in de klinische praktijk beter.

Studies MAH met prospectieve
screening op HLA‐B*5701 

Behandeling die ABC bevat Percentage HSR % (n/N)

ASSERT (CNA109586)1 ABC/3TC + EFV 3,1 (6/192)

ARIES (EPZ108859)2 ABC/3TC + ATV + RTV 1 (4/491)

ASSURE (EPZ113734)3 ABC/3TC + ATV <1 (1/199)

SINGLE (ING114467)4 ABC/3TC + DTG <1 (4/414)

Totaal 1 (12/1320)

ABC/3TC = KIVEXA; ATV = atazanavir; DTG = dolutegravir; EFV = efavirenz; RTV = ritonavir. 
Post F et al. JAIDS. 2010;55 (1):9-57 2. Young B et al. AIDS. 2008;22(13):1673-1675. 3. Wohl DA et al. PLoS One. 
2014;9(5):e96187 4. Walmsley SL et al. N Engl J Med. 2013; 369(19):1807-18 
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BEHANDELING VAN EEN 
OVERGEVOELIGHEIDSREACTIE OP 
ABACAVIR
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• De patiënten moeten worden ingelicht over het risico op een 
overgevoeligheidsreactie op abacavir, die kan leiden tot een 
levensbedreigende of dodelijke reactie, en dat dat risico op HSR 
verhoogd is bij mensen die HLA-B*5701-positief zijn.

• Elke patiënt moet erop gewezen worden dat hij de bijsluiter moet 
lezen die in de verpakking van abacavir zit. Er moet hem gezegd 
worden dat het belangrijk is om de WAARSCHUWINGSKAART uit de 
verpakking los te maken en te allen tijde bij zich te dragen.

• Om te voorkomen dat patiënten de behandeling met abacavir
hervatten, moeten patiënten die een overgevoeligheidsreactie hebben 
gehad hun resterende tabletten of drank met abacavir inleveren bij de 
apotheek.

Advies voor de patiënt
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 Ongeacht de HLA-B*5701-status MOETEN patiënten die 
gediagnosticeerd worden met een HSR onmiddellijk de behandeling 
met abacavir staken. 
‒ Abacavir moet definitief worden stopgezet als een overgevoeligheid niet kan worden 
uitgesloten.

Het niet tijdig stoppen van de behandeling met abacavir na het 
optreden van een HSR kan resulteren in een onmiddellijke en 
levensbedreigende reactie.

Ongeacht de HLA-B*5701-status mag abacavir of elk ander 
geneesmiddel dat abacavir bevat NOOIT opnieuw worden toegediend 
bij patiënten die de behandeling hebben stopgezet wegens een 
overgevoeligheidsreactie.

Na het staken van de behandeling met abacavir moeten de 
symptomen van de reactie behandeld worden volgens de 
standaardbehandeling.

Klinische behandeling van overgevoeligheid 
voor abacavir
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Klinische behandeling van overgevoeligheid 
voor abacavir: hervatten van abacavir

• Abacavir, of elk ander geneesmiddel dat abacavir bevat, MAG NOOIT 
opnieuw worden toegediend aan patiënten die de behandeling hebben 
stopgezet wegens een HSR.

– Als abacavir opnieuw wordt toegediend na een HSR, treden de symptomen binnen enkele 
uren opnieuw op. Deze opnieuw optredende reactie is over het algemeen ernstiger dan de 
eerste en kan een levensbedreigende hypotensie uitlokken en fataal aflopen. 

• Als de behandeling met abacavir wordt stopgezet wegens een andere reden 
dan het vermoeden van een HSR:

– Het verdient aanbeveling om het HLA-B*5701-allel op te sporen vooraleer patiënten met een 
onbekend statuut die abacavir in het verleden hebben verdragen opnieuw abacavir toe te 
dienen. Bij patiënten die positief testen op HLA-B*5701 is een nieuwe toediening van 
abacavir gecontra-indiceerd.

– In zeldzamere gevallen hebben patiënten, die de behandeling met abacavir hadden 
stopgezet om andere redenen dan symptomen van HSR, levensbedreigende reacties 
ontwikkeld enkele uren nadat ze opnieuw abacavir hadden gekregen. Dergelijke patiënten 
mogen alleen opnieuw abacavir krijgen als ze snel een medische behandeling kunnen 
krijgen. 
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Aanvullende informatie

• Gelieve voor u geneesmiddelen die abacavir bevatten voorschrijft 
(Ziagen, Kivexa, Trizivir of Triumeq) de SPK van het geneesmiddel te 
lezen.

De volledige en bijgewerkte tekst van de SPK’s is beschikbaar op de 
website www.afmps.be onder de rubriek ‘Bijsluiters en SPK’s van 
geneesmiddelen’.

Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van ZIAGEN, KIVEXA, TRIZIVIR en 
TRIUMEQ te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het 
melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche”  beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica . 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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CASESTUDIES OVER 
OVERGEVOELIGHEID
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Geval #1

• Een 46-jarige vrouw bij wie recentelijk een diagnose van hiv-infectie werd 
gesteld, is een behandeling gestart met abacavir, lamivudine en efavirenz.
– HLA-B*5701- status niet bekend

• Na 8 dagen behandeling stelde de arts een lichte jeukende huiduitslag vast 
ter hoogte van de hals en de romp.
– De patiënte had geen koorts, geen maag-darmverschijnselen en voelde zich goed.
– Ze vertoonde geen spier- of gewrichtspijn, geen ademhalingssymptomen en geen 

gevoelige of vergrote lymfeklieren.
– Ze had geen ander geneesmiddel ingenomen. 

• Differentiële diagnose:
– Een reactie op efavirenz
– Een overgevoeligheid voor abacavir
– Een immunologische-reconstitutiesyndroom
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Geval #1 (vervolg)

• Beleid
– De patiënte vertoont één enkel goedaardig symptoom; dus goed monitoren

om na te gaan of de symptomen verminderen of toenemen voor een
beslissing wordt genomen.
- Zoeken naar symptomen van overgevoeligheid
- De patiënte aanraden om alle geneesmiddelen voort te zetten en onmiddellijk

contact op te nemen met de arts mochten er nieuwe symptomen verschijnen
- De patiënte na 24 uur herbeoordelen

• Follow-up
– De patiënte heeft alle geneesmiddelen voortgezet
– De huiduitslag is na 4 dagen verbeterd en er zijn geen nieuwe symptomen

opgetreden

• Conclusie
– De patiënte heeft een tijdelijke huiduitslag op efavirenz vertoond (en niet

een overgevoeligheidsreactie)
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Geval #1: ander scenario

• 3 dagen na het vaststellen van de huiduitslag heeft de 
patiënte alle geneesmiddelen stopgezet; de huiduitslag is 
verdwenen.

• Beleid
– Abacavir definitief stopzetten; hoewel de reactie misschien te wijten

was aan efavirenz, is het, gezien de stopzetting van alle
geneesmiddelen, niet meer mogelijk om de differentiële diagnose 
van een overgevoeligheidsreactie op abacavir te stellen zonder de 
patiënte bloot te stellen aan de risico’s van een hernieuwde
toediening.
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Geval #1: samenvatting

• Eén enkel symptoom volstaat niet om de diagnose van een
overgevoeligheidsreactie te stellen.
– De stopzetting van de geneesmiddelen moet vermeden worden indien er maar

één symptoom is.
- Het verdwijnen van het symptoom zonder behandeling laat geen differentiële diagnose meer toe.

– Maar, als abacavir wordt stopgezet, mag de behandeling niet worden hervat.
- Het verdwijnen van het symptoom kan de evolutie van een multisymptomatische

overgevoeligheidsreactie stopgezet hebben.
- Bij hernieuwde toediening loopt de patiënte het risico om een overgevoeligheidsreactie te

ontwikkelen.
- De patiënte moet de resterende tabletten van abacavir terugbrengen om te voorkomen dat zij de 

behandeling zou hervatten.

• De patiënte grondig ondervragen en zoeken naar andere symptomen.
• Blijf de patiënte nauwgezet monitoren.
• Vermijd corticoïden. Corticoïden zouden de ontwikkeling van andere symptomen

kunnen maskeren.
• Geef zo nodig antihistaminica.
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Geval #2

• Man van 29 jaar met een voorgeschiedenis van HSV-
infectie en syfilis

• Recente diagnose van hiv-infectie, laag aantal CD4-cellen 
(< 200 cellen/mm3) en hoge virale belasting

• De HLA-B*5701-screening is negatief
• Start van de behandeling met abacavir, lamivudine en 
lopinavir/r. 

• Andere behandelingen:
– valacyclovir (chronische behandeling) gestart voor de antiretrovirale

behandeling
– cotrimoxazol gestart samen met de antiretrovirale middelen

HSV, herpes simplex virus.
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Geval #2 (vervolg)

• Dag 8: de patiënt krijgt spierpijn en lichte koorts (maximum 37,8 °C)

• Dag 9: de patiënt vertoont een lichte huiduitslag met koorts tot 39 °C, 
ongeveer 9 uur na de ochtenddosis

• Dag 10: de patiënt vertoont opnieuw dezelfde symptomen op het 
zelfde uur na de ochtenddosis, maar de koortspiek was 38 °C met 
minder spierpijn

• Dag 11: bij klinisch onderzoek:
– temperatuur 37°C
– fijne, veralgemeende urticariële huiduitslag
– asymptomatisch
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Geval #2 (vervolg)

• Beleid
– De symptomen blijken van dag tot dag te verminderen hoewel de toediening van 

abacavir nog meerdere dagen werd voortgezet.
– Het verdwijnen van de symptomen en de negatieve HLA-B*5701-status suggereren

een andere oorzaak.
– De toediening van abacavir voortzetten onder nauwgezet toezicht en cotrimoxazol

stopzetten. 

• Follow-up
– Cotrimoxazol wordt stopgezet op dag 11. De patient wordt in het centrum

teruggezien op dag 12 en dag 13 en de intensiteit van de symptomen blijven
verminderen.

– De patiënt krijgt lokale corticoïden en antihistaminica voor de huiduitslag.
– Op dag 15, zijn de huiduitslag en de spierpijnen verdwenen. De patiënt blijft

koortsvrij tijdens behandeling met abacavir, lamivudine en lopinavir/r.

• Conclusie
– Allergie voor cotrimoxazol
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Geval #2: ander scenario

• De patiënt wordt teruggezien op dag 12 en dag 13. De 
symptomen houden aan, zonder verergering noch
verbetering.

• De patiënt krijgt lokale corticoïden en antihistaminica voor de 
huiduitslag. 

• Op dag 15, de huiduitslag verdwijnt maar de spierpijn houdt
aan en de patiënt voelt zich ziek.

• Beleid
– Zet abacavir definitief stop als er geen enkele andere verklaring voor de 

symptomen van de patiënt werd geïdentificeerd. In dat geval kan de 
mogelijkheid van overgevoeligheid voor abacavir niet definitief worden
uitgesloten.
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Geval #2: samenvatting

• Zoek naar andere oorzaken van huiduitslag en koorts als
de patiënt andere geneesmiddelen krijgt waarvan bekend
is dat ze dergelijke symptomen of allergie kunnen
veroorzaken, vooral als de screening wijst op een laag
risico op overgevoeligheid voor abacavir.

• Maar een negatieve HLA-B*5701-status sluit de hypothese
van overgevoeligheidsreactie niet definitief uit.
– Als een diagnose van overgevoeligheid voor abacavir niet kan

worden uitgesloten, moet het geneesmiddel definitief worden
stopgezet, ongeacht de resultaten van de test. 
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Geval #3

• Een 45-jarige man is een behandeling met abacavir, 
lamivudine en fosamprenavir (geboost) gestart.
– HLA-B*5701-status niet bekend

• Dag 5: het optreden van braken

• Dag 6: het optreden van diarree, verergering van de 
nausea met vaker braken

• Dag 7: het optreden van koorts tot 39 °C en algemene
zwakte. De maag-darmsymptomen houden aan, zonder
verergering. Geen huiduitslag bij aandachtig klinisch
onderzoek.
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Geval #3 (vervolg)

• Beleid
– Zet abacavir definitief stop

- Het symptomatische begin cumulatief met aantasting van meerdere 
organen wijst sterk op een overgevoeligheidsreactie op abacavir. 

• Follow-up
– Binnen 24 uur na stopzetting van abacavir heeft de patiënt geen 

koorts meer en verminderen de maag-darmsymptomen.

• Conclusie
– De patiënt vertoonde een overgevoeligheidsreactie op abacavir.
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Geval #3: samenvatting

• Huiduitslag is zeer frequent bij overgevoeligheidsreacties op abacavir, maar
volstaat op zichzelf niet om een overgevoeligheidsreactie te diagnosticeren. 
Omgekeerd volstaat het achterwege blijven van huiduitslag bij een patiënt
die andere, compatibele symptomen vertoont, niet om een diagnose van 
een overgevoeligheidsreactie uit te sluiten. De huiduitslag kan ook laat
opkomen, soms zelfs na stopzetting van abacavir.

• Andere tekenen wijzen op een diagnose van overgevoeligheidssyndroom.

• De patiënt vertoonde een aantasting van meerdere organen met algemene
en maag-darmsymptomen.
– Hoewel hij geen huiduitslag vertoont, kunnen de symptomen van de patiënt

wijzen op een overgevoeligheidsreactie op abacavir. 
• De symptomen zijn niet in één keer opgetreden, maar progressief. 
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