
 
              
  
                                                                                                                                               

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 

handel brengen van het geneesmiddel Defitelio
®
. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 

waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik 

van Defitelio
®
 te waarborgen (RMA aangepaste versie 10/2015). 

 

 

 

Datum 

 
 

 

 

Concerne: Information aux professionnels de la santé (RMA ou Risk Minimisation Activities) 

concernant l’existence d’un registre en Belgique pour le médicament Defitelio
®
 (defibrotide) 

 

 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

In 2013 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor Defitelio
®
 (defibrotide) voor 

de behandeling van ernstige hepatische veno-occlusieve ziekte (sVOD), ook sinusoidaal obstructiesyndroom 

(SOS), bij volwassenen en kinderen (ouder dan 1 maand) die een hematopoietische stamceltransplantatie 

(HSCT) ondergaan. 

De registratiehouder - Gentium SpA - heeft de specifieke verplichting tot het opzetten van een ziekteregister 

patiënten voor een langdurig veiligheidsonderzoek. 

 

Dit register is een multinationaal, prospectief observatieonderzoekin meerdere centra van de ziekte bij 

patiënten bij wie na HSCT ernstige veno-occlusieve ziekte van de lever (VOD) is gediagnosticeerd en 

waarvoor patiënten worden gerekruteerd die een behandeling met Defitelio
®
, een andere behandeling of 

alleen ondersteunende zorg (controlegroep) krijgen. 

Overeenkomstig de EMA-indicaties is het doel van het register het bevestigen van het veiligheidsprofiel van 

Defitelio
®
 binnen de context van de routinematige klinische praktijk in ziekenhuizen in Europa.  

 

Om te voldoen aan de doelstelling voor de veiligheidsbewaking werd het register ontwikkeld voor Europese 

landen waar Defitelio
®
 is goedgekeurd, zoals beschreven in het registerprotocol (goedgekeurd door het 

PRAC op 6 maart 2014). 

Transplantatiecentra in België en in andere Europese landen worden verzocht samen te werken bij het 

verzamelen van de veiligheidsgegevens en de uitkomsten door zich aan te melden bij dit register dat door de 

EBMT (European Group for Blood Marrow Transplantation) wordt beheerd. 

Volgens planning worden voor het register 300 patiënten gerekruteerd die met Defitelio
® 

(defibrotide) 

worden behandeld en worden er 300 patiënten gerekruteerd die met ondersteunende zorg worden behandeld. 

Het register blijft tot ongeveer juli 2018 open. 

 

In overeenstemming met het protocol worden de volgende gegevens verzameld: veiligheidsgegevens, 

standaard informatie bij de uitgangssituatie en eindpunten die van belang zijn in relatie tot het klinisch 

beloop. Specifiek relevant is het verzamelen en melden van alle ernstige bijwerkingen (het melden van 

informatie aan Gentium wordt in het protocol beschreven).  

 

 



 
              
  
                                                                                                                                               

 

Het melden van bijwerkingen 

 

Overeenkomstig het registerprotocol worden eventuele ernstige bijwerkingen (ongeacht de relatie met 

Defitelio) door alle artsen binnen 24 uur nadat hij/zij over de bijwerking(en) werd geïnformeerd met behulp 

van het onderzoeksspecifieke formulier voor het melden van ernstige bijwerkingen gemeld aan de 

registratiehouder – Gentium SpA Pharmacovigilance Unit (per e-mail: DFVOD-2013-03-REG@gentium.it 

of per fax:+39 031 5373 241). Gentium SpA Pharmacovigilance Unit meldt ernstige ongewenste reacties 

op een geneesmiddel (dat wil zeggen, ernstige bijwerkingen waarvan wordt aangenomen dat er een verband 

bestaat met het gebruik van Defitelio) binnen 15 kalenderdagen vanaf de melding door een arts aan de 

afdeling Geneesmiddelbewaking van het federale agentschap voor geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten (FAGG). 

 

Het is belangrijk eraan te denken dat het AFMPS/FAGG alle artsen ook vraagt om ook eventuele niet-

ernstige bijwerkingen (dat zijn bijwerkingen die mogelijk gerelateerd kunnen zijn aan het gebruik 

van Defitelio
®
) binnen 90 dagen nadat men hiervan op de hoogte werd gesteld aan het agentschap te 

melden. In feite worden niet-ernstige bijwerkingen, overeenkomstig het registerprotocol, niet door de 

registratiehouder - Gentium SpA - verzameld, dus valt melding hiervan volledig binnen de 

verantwoordelijkheid van de behandeld arts. Aan medische zorgverstrekkers wordt verzocht om aan het 

gebruik van Defitelio
®
 gerelateerde ongewenste effecten te melden aan de afdeling Geneesmiddelbewaking 

van het FAGG (Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten). De melding kan 

online worden gedaan via www.fichejaune.be of door gebruik te maken van het "papieren gele formulier" 

dat beschikbaar is via de Répertoire Commenté des Médicaments en via Folia Pharmacotherapeutica. De 

gele kaart kan per post worden verstuurd aan het adres FAGG – Afdeling Geneesmiddelbewaking – 

Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Brussel, per fax aan +32 (0)2 524.80.01, of per e-mail aan 

adversedrugreactions@afmps.be. 

 

Als u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet via e-mail contact op te nemen met Gentium S.p.A, via 

info@gentium.it waar eventuele vragen kunnen worden beantwoord.  
   

Bij voorbaat dank voor uw begrip en uw medewerking.  

 

 

Hoogachtend,  

 

 

_________________________________ 

Paola Tocchetti 

VP Regulatory Affairs Europe 

Gentium Spa 
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