
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het 
in de handel brengen van het geneesmiddel Zinbryta®. Het verplicht plan voor risicobe-
perking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om 
een veilig en doeltreffend gebruik van Zinbryta® te waarborgen (RMA versie 02/2017). 

ZINBRYTA® (daclizumab) 
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

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

RICHTLIJNEN VOOR ARTSEN 



Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities): 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar stelt 
aan gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben 
als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Zinbryta® te waarborgen en moeten volgende belangrijke 
onderdelen bevatten:

Richtlijnen voor artsen voor beheersing van het risico op leverbeschadiging bevat informatie voor de arts 
over het risico op verhoogde waarden van leverenzymen en ernstige leverbeschadiging bij met Zinbryta® 
behandelde patiënten. Verder staan er richtlijnen in voor het gesprek tussen arts en patiënt over het risico 
op leverbeschadiging en de maatregelen voor het beheersen van dit risico. De arts moet het risico op 
leverbeschadiging met de patiënt bespreken en deze een patiëntenwaarschuwingskaart geven.

De patiëntenwaarschuwingskaart geeft de patiënt informatie over het risico op ernstige leverbeschadiging en 
de mogelijke symptomen, zodat zij zich bewust zijn van situaties waarin zij tijdig met een arts contact moeten 
opnemen. Daarnaast legt de patiëntenwaarschuwingskaart de noodzaak uit om de leverfunctie te monitoren 
en licht deze de patiënt voor over het belang van het zich houden aan de maandelijkse bloedonderzoeken.

Het doel van de patiëntenwaarschuwingskaart is om de arts in staat te stellen om de patiënt patiëntvriendelijke 
informatie over Zinbryta® te geven op het moment dat Zinbryta® wordt voorgeschreven. Deze is gericht op 
het potentiële risico op ernstige leverbeschadiging bij Zinbryta®, en zal tevens informatie bevatten over de 
symptomen van leverbeschadiging en instructies over het maandelijks monitoren van de leverfunctie.

Indicatie
Zinbryta® (daclizumab) is geïndiceerd bij volwassen patiënten voor de behandeling van relapsing 
(recidiverende) vormen van multiple sclerose. 

Achtergrondinformatie
Daclizumab is een gehumaniseerd IgG1 monoklonaal antilichaam dat zich bindt aan CD25 (IL-2Rα), en binding 
van IL2 aan CD25 voorkomt. Daclizumab moduleert signalering van IL-2 door signalering van CD25-afhankelijke 
IL-2-receptor met hoge affiniteit te blokkeren, wat resulteert in hogere niveaus van IL-2 beschikbaar voor 
signalering via de IL-2 receptor met een kleinere affiniteit.

Toediening van daclizumab kan resulteren in verhoging van serumtransaminase en ernstige 
leverbeschadiging. Ernstige leverstoornissen vereisen onmiddellijk onderkenning en actie, zoals het 
stoppen van de behandeling met daclizumab en potentiële overweging van aanvullende behandeling.

Risico op leverbeschadiging
Behandeling met daclizumab kan resulteren in transaminaseverhoging en ernstige leverbeschadiging. 
Patiënten kunnen zich aandienen met tekenen en symptomen die op leverfunctiestoornis wijzen, of op 
verhoging van serumtransminaseniveaus.

Leverstoornissen in klinische studies met daclizumab

Ernstige voorvallen, waaronder auto-immuunhepatitis, hepatitis en geelzucht, werden bij 1% van de patiënten 
waargenomen. Bij een klinische studie deed zich een geval van fatale auto-immuunhepatitis voor bij een 
patiënt die opnieuw begon met een behandeling met 300 mg daclizumab na een geplande onderbreking van 
de behandeling van 6 maanden.

In klinische studies deed zich tijdens behandeling en tot 4 maanden na de laatste dosis daclizumab een verhoging 
van de serumtransaminaseniveaus voor. De meeste patiënten hadden verhogingen die asymptomatisch 
waren en spontaan verdwenen. Bij met daclizumab behandelde patiënten werd een toegenomen incidentie 
van verhogingen van alanineaminotransferase of aspartaataminotransferase van > 5 keer de bovengrens 
van normaal (ULN) gemeld in vergelijking met placebo (4% versus <1%) of interferon bèta-1a (6% versus 
3%). De incidentie van stoppen wegens aan het geneesmiddel-gerelateerde leverstoornissen was 5% bij met 



daclizumab behandelde patiënten en 4% bij interferon bèta-1a patiënten. 

Richtlijnen voor monitoring en behandeling
Het is belangrijk om symptomen van leverbeschadiging in een vroeg stadium te onderkennen en te behandelen. 
Onderstaande informatie is bedoeld als gids voor de beheersing van het risico op leverbeschadiging bij 
patiënten die daclizumab gebruiken.

Voorafgaand aan het begin van de behandeling met daclizumab

 ·  Voer een baseline klinische beoordeling uit, inclusief een complete medische geschiedenis en een 
complete lijst van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen.

 · Laat serumtransaminases en bilirubinewaarde bepalen.

 ·  Behandeling met daclizumab is niet geschikt bij patiënten met reeds bestaande ernstige leverfunctiestoornis. 
Patiënten met ALAT of ASAT > 2 maal de ULN voorafgaand aan de behandeling werden niet in de klinische 
studies opgenomen; het wordt niet aanbevolen om met de behandeling te beginnen bij patiënten met 
ALAT of ASAT > 2 maal de ULN.

 ·  Bespreek het risico op ernstige leverbeschadiging met de patiënt.

 ·  Zorg ervoor dat de patiënt het risico op ernstige leverbeschadiging geassocieerd met het gebruik van 
daclizumab begrijpt en dat er een geïnformeerde bespreking van de voordelen en risico’s plaatsvindt.

 ·  Geef de patiënt zijn/haar Patiëntenkaart en neem deze samen door.

 ·  Geef de patiënt instructies over de juiste procedure voor het vragen om medische hulp buiten 
kantoortijden.

Tijdens de behandeling met daclizumab

 ·  Zie de instructies in het aparte gedeelte hieronder voor richtlijnen over wat te doen in geval van verhoogde 
leverfunctietestresultaten.

 ·  Monitor leverfunctietestresultaten:

  1.  Alvorens de behandeling met daclizumab wordt begonnen, moeten serumtransaminases (ALAT en 
ASAT) en bilirubinewaarden worden bepaald.

  2.  De serumtransaminasewaarden van de patiënt moeten maandelijks worden gecontroleerd tijdens 
de behandeling en tot 4 maanden na de laatste dosis van daclizumab. 

 ·  Tijdens de consultatie met de patiënt:

  - Vraag de patiënt naar mogelijke lever-gerelateerde symptomen

  - Neem de leveronderzoeksresultaten met de patiënt door.

  - Herinner de patiënt aan het belang van het steeds terugkerende maandelijkse leveronderzoek.

  -  Geef de patiënt instructies voor het onmiddellijk melden aan u als voorschrijvende arts van eventuele 
nieuwe, aanhoudende of verslechterende symptomen van mogelijke leverbeschadiging.

  -  Herinner de patiënt eraan dat de symptomen zich kunnen voordoen tot 4 maanden na de laatste 
dosis.

  -  Neem de procedure door die van toepassing is voor het vragen om medische hulp buiten kantoortijd.

 ·  Patiënten met reeds bestaande lichte of matige leverfunctiestoornis moeten tijdens behandeling met 
daclizumab op tekenen en symptomen van een leverfunctiestoornis worden gecontroleerd. 

 ·  Patiënten moeten worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van leverfunctiestoornis wanneer 
daclizumab gelijktijdig met andere hepatotoxische geneesmiddelen wordt gebruikt.



In geval van verhoogde leverfunctietestresultaten

 ·  Als een patiënt klinische tekenen of symptomen ontwikkelt die op leverfunctiestoornis kunnen wijzen (bv. 
onverklaarde misselijkheid, braken, buikpijn, vermoeidheid, anorexie, of geelzucht en/of donkere urine), 
dienen onmiddellijk serumtransaminases te worden bepaald en dient de behandeling met daclizumab 
afhankelijk van het geval te worden onderbroken of gestopt.

 ·  In onderstaande tabel staat een samenvatting van de benodigde acties als gevolg van leverfunctietest-
resultaten.

Testresultaat Samenvatting van de benodigde acties

Bevestigde ALAT of ASAT 
> 5 x ULN
of
Bevestigde ALAT of ASAT > 3 x ULN 
en bilirubine > 2 x ULN 

 Stoppen van de behandeling.* 

ALAT of ASAT
> 3 x ULN

Onderbreken van de behandeling en nauwlettende monitoring.
Hervat wanneer ALAT of ASAT < 2 x ULN  
heeft bereikt.

	 *		Het	 herstarten	 van	 de	 behandeling	mag	worden	 overwogen	 indien	 andere	 etiologieën	 zijn	 gevonden,	 de	waarden	weer	
normaal	zijn	en	de	voordelen	voor	de	patiënt	van	het	hervatten	van	de	behandeling	groter	zijn	dan	de	risico’s.

 ·  Onderzoek bij patiënten met langdurige verhoging van serumtransaminases andere mogelijke oorzaken, 
zoals infectie, en overweeg doorverwijzing naar een specialist. Auto-immuunhepatitis (zonder de 
aanwezigheid van autoantilichamen) is in de klinische studies waargenomen. Behandeling met 
systemische corticosteroïden kan aangewezen zijn.

Aanvullende hulpmiddelen
Verwijs naar de Zinbryta® Patiëntenkaart.

Melden van bijwerkingen bij het gebruik van ZINBRYTA® 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van 
ZINBRYTA® 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 

Vermoedelijke bijwerkingen kunnen ook aan Biogen Belgium gemeld worden via drugsafety.belux@biogen.
com

Als u meerdere exemplaren wenst van een of meer van de RMA-documenten, neem dan contact op met 
medisch department van Biogen Belgium via Medinfo.belux@biogen.com of + 32 (0)2 219.12.18.


