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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in 
de handel brengen van het geneesmiddel Imnovid®. Het verplicht plan voor risicobeperking 
in België en Luxembourg, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen 
om een veilig en doeltreffend gebruik van Imnovid® te waarborgen (RMA versie 12/2020).

Imnovid®
(pomalidomide)

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Folder voor gezondheidszorgbeoefenaars

Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen 
worden
Een teratogeen effect van pomalidomide (structureel verwant aan 
thalidomide) is verwacht. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten  
een effectieve anticonceptiemethode gebruiken:
• Gedurende ten minste vier weken vóór aanvang van de behandeling;
• Gedurende de behandeling, zelfs bij onderbreking van de inname;
• En gedurende nog minstens 4 weken na het einde van de behandeling
 met Imnovid®.

Mannen
Omdat pomalidomide in het sperma terechtkomt, moeten 
mannen een condoom gebruiken indien de partner zwanger is of 
een vrouw is die zwanger kan worden en die geen betrouwbare 
zwangerschapspreventie gebruikt. Deze voorwaarde is geldig 
gedurende de volledige duur van de behandeling, zelfs bij onderbreking 
van de inname en tot minstens 7 dagen na het einde van de 
behandeling met Imnovid®.

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Lees voor de volledige informatie aandachtig de SPK vooraleer 
Imnovid® voor te schrijven of af te leveren. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SPK is 
beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek « BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel ».
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Deze Brochure bevat de nodige informatie voor het voorschrijven en afleveren van Imnovid® 
(pomalidomide), met inbegrip van de informatie met betrekking tot het Zwangerschaps-
preventieprogramma.

Therapeutische indicaties
1. Imnovid® in combinatie met bortezomib en dexamethason is geïndiceerd voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal één 
ander behandelregime hebben gehad met lenalidomide.

Dosering

De aanbevolen aanvangsdosis Imnovid® (pomalidomide) bedraagt 4 mg oraal 
eenmaal daags op dag 1 t/m 14 van herhaalde cycli van 21 dagen. Pomalidomide 
wordt toegediend in combinatie met bortezomib en dexamethason. De aanbevolen 
aanvangsdosis bortezomib bedraagt 1,3 mg/m2 intraveneus of subcutaan eenmaal 
daags, op de dagen aangegeven in tabel 1 paragraaf 4.2 van de SKP. De aanbevolen 
dosis dexamethason bedraagt 20 mg oraal eenmaal daags, op de dagen aangegeven 
in tabel 1 paragraaf 4.2 van de SKP. De behandeling met pomalidomide in combinatie 
met bortezomib en dexamethason dient te worden gegeven tot het optreden van 
ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Voor patiënten met een leeftijd > 75 jaar is de aanvangsdosering dexamethason 10 mg 
eenmaal daags op dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 en 12 van iedere cyclus van 21 dagen voor cycli 
1 t/m 8, en 10 mg eenmaal daags op dag 1, 2, 8 en 9 van iedere cyclus van 21 dagen voor 
cycli 9 en verder. Er is geen dosisaanpassing voor pomalidomide nodig. Raadpleeg voor 
informatie over bortezomib bij toediening in combinatie met Imnovid de betreffende 
actuele SPC.

2. Imnovid® in combinatie met dexamethason is geïndiceerd voor de behandeling 
van volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom die 
eerder minimaal twee andere behandelingregimes hebben gehad, waaronder zowel 
lenalidomide als bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling ziekteprogressie 
hebben vertoond.

Dosering

De aanbevolen aanvangsdosis Imnovid® (pomalidomide) bedraagt 4 mg eenmaal 
daags oraal in te nemen op dag 1 tot en met 21 van herhaalde cycli van 28 dagen. De 
aanbevolen dosis dexamethason is 40 mg eenmaal daags oraal in te nemen op dag 1, 
8, 15 en 22 van elke behandelcyclus van 28 dagen. De behandeling met pomalidomide 
in combinatie met dexamethason dient te worden gegeven tot het optreden van 
ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Voor patiënten met een leeftijd > 75 jaar is de aanvangsdosering dexamethason 20 mg 
eenmaal daags op dag 1, 8, 15 en 22 van elke behandelcyclus van 28 dagen. Er is geen 
dosisaanpassing voor pomalidomide nodig.

De volgende paragraaf bevat informatie voor de gezondheidszorgbeoefenaars met betrekking 
tot beheer van de belangrijkste risico’s verbonden aan het gebruik van pomalidomide.

Gelieve eveneens de SPK te raadplegen (Sectie 4.2 Dosering en wijze van toediening, Sectie 
4.3 Contra-indicaties, Sectie 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik, en 
Sectie 4.8 Bijwerkingen).
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In het algemeen treden de bijwerkingen vaker op tijdens de eerste twee tot drie maanden van 
de behandeling met pomalidomide. Gelieve te noteren dat de dosering, het veiligheidsprofiel 
en de aanbevelingen die in deze brochure worden gegeven, in het bijzonder betreffende 
thrombocytopenie, betrekking hebben tot het gebruik van pomalidomide in de toegelaten 
indicaties. Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar betreffende de veiligheid en de 
effectiviteit in andere indicaties.

Wanneer pomalidomide in combinatie met andere medicijnen toegediend wordt, moet de 
bijbehorende SKP worden geraadpleegd voordat de behandeling wordt gestart.

Risico’s verbonden aan pomalidomide

 Thrombocytopenie
Trombocytopenie vormt één van de voornaamste dosisbeperkende toxiciteiten van de 
behandeling met pomalidomide.

Er wordt daarom aanbevolen om in de eerste acht weken van de behandeling wekelijks 
en vervolgens maandelijks een volledig bloedbeeld te laten bepalen met inbegrip van het 
aantal bloedplaatjes.

Het kan nodig zijn om de dosis aan te passen of de behandeling te onderbreken. 

Het kan zijn dat er transfusies en/of toediening van groeifactoren nodig zijn.

Trombocytopenie kan behandeld worden met aanpassingen van de dosis en/of 
onderbrekingen van de behandeling.

Aanbevolen dosisaanpassingen tijdens de behandeling en bij het opnieuw opstarten van 
de behandeling met pomalidomide worden in de onderstaande tabel weergegeven:

 Instructies voor dosisaanpassing of onderbreking van 
pomalidomide

Toxiciteit Dosisaanpassing

Trombocytopenie

Aantal trombocyten < 25 x 109/l Behandeling met pomalidomide onderbreken, 
CBC* wekelijks volgen.  

Aantal trombocyten terug tot ≥  50 x 109/l Behandeling met pomalidomide hervatten op 
één dosisniveau lager dan de voorgaande dosis

Bij elke volgende terugval tot < 25 x 109/l Behandeling met pomalidomide onderbreken.

Aantal trombocyten terug tot ≥ 50 x 109/l Behandeling met pomalidomide hervatten op 
één dosisniveau lager dan de voorgaande dosis.

* CBC – Complete Blood Count.

Om een nieuwe cyclus met pomalidomide te starten, moet het aantal trombocyten ≥ 50 x 
109/l zijn.
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Bij andere graad 3 of 4 bijwerkingen die geacht worden verband te houden met 
pomalidomide dient de behandeling te worden gestaakt. Wanneer volgens het oordeel 
van de arts de bijwerking is hersteld tot ≤ graad 2, mag de behandeling worden hervat 
met een dosis die 1 mg lager is dan de voorgaande dosis. Indien bijwerkingen optreden 
na dosisverlagingen tot 1 mg dient de behandeling met het geneesmiddel te worden 
gestaakt (zie rubriek 4.2 van SKP).

Thrombocytopenie trad op bij 27% van de patiënten die werden behandeld met 
pomalidomide plus een lage dosis dexamethason (Pom + LD Dex), en bij 26,8% 
van de patiënten die werden behandeld met hoge dosis dexamethason (HD Dex). 
Thrombocytopenie was graad 3 of 4 bij 20,7% van de patiënten die werden behandeld 
met Pom + LD Dex, en bij 24,2% van de patiënten die werden behandeld met HD Dex. Bij 
patiënten die werden behandeld met Pom + LD Dex kwam thrombocytopenie zelden voor 
(1,7% van de patiënten), leidde dit tot dosisreductie bij 6,3% van de patiënten, tot een 
onderbreking van de behandeling bij 8% van de patiënten tot staken van de behandeling 
bij 0,7% van de patiënten (zie SKP paragraaf 4.8).

 Hartfalen
Gevallen van hartfalen zijn gemeld, waaronder congestief hartfalen, longoedeem en 
atriumfibrillatie (zie rubriek 4.8 van de SKP), voornamelijk bij patiënten met reeds 
bestaande hartziekte of cardiale risicofactoren. Gepaste voorzichtigheid is geboden 
wanneer wordt overwogen om dergelijke patiënten met pomalidomide te behandelen, 
waaronder periodieke controle op verschijnselen of symptomen van cardiale voorvallen 
(zie rubriek 4.4 van de SKP).

Zwangerschapspreventieprogramma (Pregnancy Prevention 
Program – PPP)
Pomalidomide is structureel verwant aan thalidomide, een bekende, bij de mens teratogene 
werkzame stof die ernstige, levensbedreigende aangeboren afwijkingen veroorzaakt. 
Pomalidomide veroorzaakte bij ratten en konijnen misvormingen die vergelijkbaar zijn met 
de afwijkingen die beschreven zijn bij thalidomide.

Als pomalidomide tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, is een teratogeen effect bij 
de mens te verwachten. Imnovid is daarom gecontra indiceerd tijdens de zwangerschap 
en bij vrouwen die zwanger kunnen worden, tenzij aan alle voorwaarden van het 
Zwangerschapspreventieprogramma, die beschreven staan in deze folder, is voldaan.

Het Zwangerschapspreventieprogramma vereist dat alle beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg deze folder gelezen en begrepen hebben voordat zij Imnovid aan een 
patiënt(e) voorschrijven of afleveren.

Alle mannen en alle vruchtbare vrouwen moeten bij het begin van de behandeling advies 
krijgen over de noodzaak om een zwangerschap te vermijden (controlelijsten voor advies zijn 
bijgevoegd op het einde van deze folder, instemmingsformulieren voor de behandeling zijn 
beschikbaar bij dit materiaal).

De patiënten moeten in staat zijn om zich te houden aan de voorwaarden voor een veilig 
gebruik van pomalidomide.
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De patiënten moeten een «Patiëntenfolder» krijgen en een copie van het 
«Instemmingsformulier». Een «Voorschrijfautorisatieformulier» waarop de implementatie van 
het PPP staat vermeld moet bij elk voorschrift worden ingevuld door de voorschrijvende arts.

 Voorschrijven en afleveren van pomalidomide
Celgene heeft een gecontroleerd distributiesysteem ingevoerd om ervoor te zorgen dat 
foetussen niet worden blootgesteld aan pomalidomide. 
•  Alvorens een patiënt met pomalidomide te behandelen, wordt de voorschrijvende arts 

verzocht de categorie van de patiënt te bepalen: mannelijke patiënt, vrouw die niet 
zwanger kan worden of vrouw die zwanger kan worden.
Vrouwen die voldoen aan één van de volgende criteria worden geacht niet zwanger te 
kunnen worden:
- leeftijd ≥ 50 jaar gedurende ten minste een jaar in natuurlijke amenorroe* ;
- prematuur ovarieel falen, bevestigd door een gespecialiseerde gynaecoloog;
- bilaterale salpingo-ovariëctomie of hysterectomie ;
- XY-genotype, Turner-syndroom, baarmoederagenesie.
* Het uitblijven van de menstruatie na een behandeling tegen kanker of in de periode 

dat borstvoeding wordt gegeven, sluit de mogelijkheid van een zwangerschap niet 
uit. 

Indien u niet zeker weet of uw patiënte aan deze criteria voldoet, wordt aanbevolen 
om haar voor advies door te verwijzen naar een gynaecoloog.
De aan de patiënt te verstrekken informatie en de vereisten van het PPP zijn voor elke 
categorie verschillend (zie de rubrieken « Adviezen inzake het PPP » hieronder).

• De beschrijving van het Zwangerschapspreventieprogramma en de classificatie van 
de patiënten op basis van hun geslacht en de mogelijkheid om zwanger te worden is 
opgenomen in het volgende algoritme:
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EVALUATIE VAN EEN NIEUWE PATIËNT

Man

Start de behandeling met 
pomalidomide. Gebruik 
van een condoom is vereist 
bij seksueel contact (zelfs 
na een vasectomie) tijdens 
de hele behandelingsduur 
met pomalidomide, 
met inbegrip van 
onderbrekingen van de 
toediening en gedurende 
nog minstens 7 dagen 
na het einde van de 
behandeling als de partner 
zwanger is of zwanger kan 
worden en geen effectieve 
anticonceptie toepast.

De patiënte voldoet aan 
ten minste één van de 
volgende criteria:
• Leeftijd ≥ 50 jaar 

gedurenden ten minste 
een jaar in natuurlijke 
amenorroe (het uitblijven 
van de menstruatie 
na een behandeling 
tegen kanker of in de 
periode dat borstvoeding 
wordt gegeven, sluit de 
mogelijkheid van een 
zwangerschap niet uit); 

• Prematuur ovarieel 
falen, bevestigd door 
een gespecialiseerde 
gynaecoloog.

• Bilaterale salpingo 
ovariëctomie of 
hysterectomie ;

• XY-genotype, 
Turner-syndroom of 
baarmoederagenesie.

Die niet zwanger kan worden

Start de behandeling met 
pomalidomide.

Vrouw

Die zwanger kan worden

Als de patiënte nog geen effectieve anticonceptie toepast, 
dient met effectieve anticonceptie gestart te worden ten 
minste 4 weken voor de start van de behandeling, tenzij 
de patiënte zich verplicht tot volledige en voortdurende 
onthouding.
• Ofwel een implantaat, een spiraaltje waaruit 

levonorgestrel vrijkomt, medroxyprogesteronacetaat 
depot, tubaire sterilisatie, partner die is gesteriliseerd 
d.m.v. vasectomie, ovulatieremmende anticonceptiepil 
met alleen progesteron (desogestrel). 

• De anticonceptie wordt toegepast tijdens de 
behandeling, met inbegrip van onderbreking van de 
toediening en gedurende nog minstens 4 weken na de 
behandeling.

Zwangerschapstest (volgens de lokale praktijk) na minstens 
4 weken van effectieve anticonceptie (zelfs in geval van 
seksuele onthouding).

Start de behandeling 
met pomalidomide. 
Zwangerschapstest 
minstens om de 4 weken 
(zelfs in geval van seksuele 
onthouding).

BEHANDELING MET 
POMALIDOMIDE NIET 
OPSTARTEN. 

Negatief Positief

•  Voordat een patiënt wordt behandeld met pomalidomide, worden de arts en 
de patiënt gevraagd om een « Instemmingsformulier » te ondertekenen om te 
bevestigen dat de voordelen en risico’s van een behandeling met pomalidomide 
zijn uitgelegd en begrepen en dat er is voldaan aan de vereisten van het 
Zwangerschapspreventieprogramma (PPP). Dat formulier moet in het patiëntendossier 
worden bewaard.

•  Elk voorschrift voor pomalidomide MOET VERPLICHT vergezeld gaan van 
een « Voorschrijfautorisatieformulier » dat is ingevuld en ondertekend door de 
voorschrijvende arts. Het formulier bevestigt dat er is voldaan aan de vereisten van het 
Zwangerschapspreventieprogramma, en het moet worden gevoegd bij het voorschrift 
dat aan de apotheker wordt gegeven. De apotheker zal alle ingevulde informatie op het 
formulier controleren. Om de vertrouwelijkheid van de patiënten te garanderen, zal er 
geen enkel gegeven waarmee de identiteit van de patiënten achterhaald kan worden 
aan Celgene doorgegeven worden.
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• Voor vrouwen die zwanger kunnen worden:
- moeten de voorschriften voor pomalidomide worden beperkt tot maximaal 

4 opeenvolgende weken behandeling volgens het behandelingsschema in de 
toegelaten indicatie (voor dosering, zie de Inleiding) en is er voor het vervolg van de 
behandeling een nieuwe zwangerschapstest, een nieuw voorschrift en een nieuw 
« Voorschrijfautorisatieformulier » nodig. 

- Pomalidomide mag niet afgeleverd worden zonder een negatief resultaat van de 
zwangerschapstest die uitgevoerd is binnen de 3 dagen vóór het voorschrijven.

- Het verstrekken van pomalidomide dient binnen een termijn van maximaal 7 
dagen na het voorschrift plaats te vinden. Om ervoor te zorgen dat Imnovid® 
binnen die termijn kan worden verstrekt en voor apothekers die Imnovid® op 
voorraad willen hebben, is er een « Bestelformulier voor minimale voorraad » in deze 
informatiebrochure voorzien.

• Voor de andere patiënten moeten de voorschriften voor pomalidomide worden beperkt 
tot maximaal 12 weken opeenvolgende behandeling en is er voor het vervolg van de 
behandeling een nieuw voorschrift en een nieuw « Voorschrijfautorisatieformulier » 
nodig. 

 Adviezen inzake het PPP voor vrouwen die zwanger kunnen worden
• Vrouwen die zwanger kunnen worden mogen nooit pomalidomide innemen als ze 

zwanger zijn.
• Vrouwen die zwanger kunnen worden, zelfs als ze niet van plan zijn om zwanger te 

worden, mogen nooit pomalidomide innemen tenzij aan alle voorwaarden van het 
Zwangerschapspreventieprogramma is voldaan.

• Wegens het verwachte teratogene risico van pomalidomide moet foetale blootstelling 
worden vermeden.

• Zelfs bij het uitblijven van de menstruatie moeten vrouwen die zwanger kunnen 
worden:

 -  minstens één effectieve anticonceptiemethode gebruiken gedurende ten minste 4 
weken vóór het begin van de behandeling met pomalidomide, tijdens de volledige 
duur van de behandeling, tijdens onderbrekingen van de behandeling, en minstens 4 
weken na afloop van de behandeling,

 -  of zich houden aan volledige en continue seksuele onthouding die elke maand 
bevestigd wordt. 

EN

 - een medisch gecontroleerde, negatieve zwangerschapstest hebben met een 
gevoeligheid van ten minste 25 mIE/ml, eenmaal de contraceptiemethode 4 
weken van kracht is, minstens om de 4 weken tijdens de behandeling (ook tijdens 
onderbreking van de behandeling) en nog minstens 4 weken na afloop van de 
behandeling (behalve bij bevestigde tubaire sterilisatie). Deze verplichting geldt ook 
voor vrouwen die zwanger kunnen worden en die volledige en voortdurende seksuele 
onthouding toepassen.
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• Patiënten moeten geadviseerd worden om de arts die de hen het contraceptivum heeft 
voorgeschreven op de hoogte te brengen van de behandeling met pomalidomide.

• Patiënten moeten geadviseerd worden om de arts die pomalidomide voorschrijft 
op de hoogte te brengen wanneer er een wijziging of stopzetting van de 
anticonceptiemethode noodzakelijk is.

 Als de patiënte nog geen effectieve contraceptie gebruikt, moet ze worden verwezen 
naar een bevoegde gezondheidszorgbeoefenaar met de juiste opleiding voor 
contraceptieadvies zodat een doeltreffende contraceptie kan worden gestart.
Hieronder volgen voorbeelden van geschikte anticonceptiemethodes:
 - implantaat;
 - levonorgestrelvrijzettend intra uterien systeem (hormonaal spiraaltje);
 - medroxyprogesteronacetaat depot;
 - tubaire sterilisatie;

 - uitsluitend seksueel verkeer met een gesteriliseerde mannelijke partner; de 
vasectomie moet bevestigd zijn door twee negatieve sperma analyses;

 - ovulatieremmende anticonceptiepil met alleen progesteron (d.w.z. desogestrel).
Vanwege het verhoogde risico op veneuze trombo embolie bij patiënten met multipel 
myeloom die worden behandeld met pomalidomide en dexamethason, wordt het 
gebruik van gecombineerde orale anticonceptiva niet aangeraden. Als de patiënte 
een gecombineerd oraal anticonceptivum gebruikt, dient zij over te gaan op een 
andere anti  conceptiemethode, dat wil zeggen een van de methodes die hierboven 
staan vermeld. Het risico op veneuze trombo embolie blijft na het stoppen met een 
gecombineerd oraal anticonceptivum nog 4 6 weken voortduren. De werkzaamheid 
van anticonceptieve steroïden kan verminderd zijn tijdens gelijktijdige behandeling 
met dexamethason.
Implantaten en levonorgestrel hormoonspiraaltjes gaan gepaard met een verhoogd 
risico op infectie bij het inbrengen en onregelmatige vaginale bloedingen. 
Profylactische antibiotica dienen te worden overwogen, in het bijzonder bij patiënten 
met neutropenie.
Spiraaltjes waaruit koper vrijkomt worden afgeraden vanwege het risico op infectie 
bij het inbrengen en overmatig menstrueel bloedverlies dat ze kunnen veroorzaken, 
hetgeen gevaarlijk kan zijn voor patiënten met ernstige neutropenie of ernstige 
trombocytopenie.

• Patiënten moeten geadviseerd worden om bij een vermoede zwangerschap tijdens 
de behandeling met pomalidomide verplicht te stoppen met de behandeling en 
onmiddellijk de arts te informeren die hun pomalidomide heeft voorgeschreven.

 Adviezen inzake het PPP voor mannen
•  Vanwege het verwachte teratogene effect van pomalidomide moet blootstelling van de 

foetus aan Imnovid worden voorkomen.
• Informeer uw patiënt over de effectieve anticonceptiemethoden die zijn vrouwelijke 

partner kan gebruiken.
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• Pomalidomide is tijdens de behandeling aanwezig in menselijk sperma. Uit voorzorg 
moeten alle mannelijke patiënten die worden behandeld met pomalidomide, ook 
degenen met een vasectomie omdat sperma zonder zaadcellen ook pomalidomide kan 
bevatten, condooms gebruiken tijdens de hele behandelperiode, tijdens onderbreking 
van de inname, en gedurende nog minstens 7 dagen na afloop van de behandeling als 
hun partner zwanger is of zwanger kan worden en geen anticonceptiemethode toepast.

• De patiënten mogen geen sperma doneren tijdens de behandeling en gedurende nog 
minstens 7 dagen na afloop van de behandeling met pomalidomide, ook niet tijdens 
onderbreking van de behandeling.

• De patiënten moeten geinformeerd worden dat ze de pomalidomide voorschrijvende 
arts onmiddellijk moet inlichten als hun vrouwelijke partner ontdekt dat ze zwanger is 
terwijl ze worden behandeld met pomalidomide of binnen de 7 dagen na beëindiging 
van de behandeling. De vrouwelijke partner moet onmiddellijk haar arts inlichten. Er 
wordt aangeraden om haar voor beoordeling en advies door te verwijzen naar een arts 
die is gespecialiseerd in teratologie.

 Belangrijke richtlijnen bij het hanteren van het geneesmiddel: voor  
 gezondheidszorgbeoefenaars en zorgverleners

• Bewaar de blisterverpakking met de capsules in de originele verpakking.
• Capsules kunnen soms beschadigd raken bij het uitduwen uit de blisterverpakking, 

vooral wanneer er druk wordt uitgeoefend op het midden van de capsule. De capsules 
kunnen beter niet uit de blisterverpakking worden verwijderd door op het midden of 
op beide uiteinden van de capsule te drukken. Hierdoor kan de capsule vervormen en 
breken.  
Het is aanbevolen om slechts op één uiteinde van de capsule te drukken (zie 
onderstaande afbeelding), waardoor de druk wordt beperkt tot één uiteinde en het 
risico op vervorming of breken vermindert.

• Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en zorgverleners dienen 
wegwerphandschoenen te dragen bij het hanteren van de blisterverpakking of de 
capsule. De handschoenen dienen vervolgens zorgvuldig te worden uitgetrokken om 
blootstelling van de huid te voorkomen, in een afsluitbare plastic polyethyleen zak te 
worden geplaatst en te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. Daarna 
dienen de handen grondig te worden gewassen met water en zeep. Vrouwen die 
zwanger zijn of vermoeden dat ze mogelijk zwanger zijn, mogen de blisterverpakking 
of de capsule niet hanteren. U kan hierover meer informatie vinden in de volgende 
paragraaf.
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 Als u een gezondheidszorgbeoefenaar en / of zorgverlener 
bent, gebruik de volgende voorzorgsmaatregelen om mogelijke 
blootstelling te voorkomen bij het hanteren van het geneesmiddel
• Indien u zwanger bent of u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u de 

blisterverpakking of de capsules niet aanraken.
• Draag wegwerphandschoenen bij het hanteren van de capsules of de verpakking (dat 

wil zeggen, van de blisterverpakking of van de capsule). 
• Gebruik de juiste techniek bij het verwijderen van handschoenen om mogelijke 

blootstelling van de huid (zie hieronder) te voorkomen. 
• Plaats de handschoenen in een afsluitbare plastic zak en gooi de zak weg volgens de 

lokale voorschriften. 
• Was uw handen zorgvuldig met water en zeep na het verwijderen van handschoenen.
• Patiënten moeten worden gewaarschuwd nooit pomalidomide aan iemand anders te 

geven.

 Als een geneesmiddelenverpakking zichtbaar beschadigd lijkt, volg 
dan deze bijkomende voorzorgsmaatregelen om blootstelling te 
voorkomen
• Als de kartonnen doos zichtbaar beschadigd is - Niet openen. 
• Als de blisterverpakking beschadigd of lek is of als de capsules beschadigd of lek lijken 

te zijn - Sluit de doos onmiddellijk.
• Plaats het product in een afsluitbare plastic zak.
• Breng de ongebruikte doos naar de apotheek voor een snelle en veilige verwijdering.

 Als er poeder is vrijgekomen uit de capsules, neem dan de juiste 
voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen
• Als de capsules geplet of gebroken zijn, kan er poeder vrijkomen. Voorkom verspreiding 

en inademen van het poeder.
• Draag wegwerphandschoenen om het poeder op te ruimen. 
• Plaats een vochtige doek over het poeder om verspreiding via de lucht te voorkomen. 

Voeg extra vloeistof toe zodat het poeder een oplossing vormt. Maak hierna het 
oppervlak grondig schoon met water en zeep en droog het. 

• Plaats alle vervuild materiaal, met inbegrip van de vochtige doek en handschoenen, in 
een afsluitbare plastic zak en gooi de zak weg volgens de lokale voorschriften. 

• Was uw handen zorgvuldig met water en zeep na het verwijderen van handschoenen.
• Breng onmiddellijk Celgene op de hoogte van het voorval.
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 Als de inhoud van de capsule in contact is met de huid of 
slijmvliezen
• Als u in aanraking komt met het poeder in de capsule, was de blootgestelde gebieden 

grondig met lopend water en zeep.
• Als uw oog in contact kwam met het poeder, verwijder eventuele contactlenzen en 

gooi ze weg. Spoel onmiddellijk uw ogen met een ruime hoeveelheid water gedurende 
tenminste 15 minuten. Indien irritatie optreedt, neem contact op met een oogarts.

 Juiste techniek voor het verwijderen van handschoenen

• Neem de rand van de handschoen vast, nabij de pols (1).
• Trek de handschoen binnenste buiten uit (2).
• Houd de handschoen vast in de andere gehandschoende hand (3).
• Schuif een niet-gehandschoende vinger onder de pols van de resterende handschoen, 

maar wees voorzichtig de buitenkant van de handschoen niet aan te raken (4).
• Wikkel af vanuit de binnenzijde, waarbij een zak wordt gemaakt voor de twee 

handschoenen.
• Gooi in een geschikte container.
• Was uw handen zorgvuldig met water en zeep.

 Bloed doneren
• De patiënten mogen geen bloed doneren tijdens de behandeling en gedurende nog 

minstens 7 dagen na afloop van de behandeling met pomalidomide, ook niet tijdens 
onderbrekingen van de behandeling.

 Vereisten bij een vermoede zwangerschap
• Onmiddellijk stoppen met de behandeling.
• De patiënte of de vrouwelijke partner van de patiënt voor beoordeling en advies 

doorverwijzen naar een arts die gespecialiseerd is in of ervaring heeft met teratologie.
• Celgene inlichten over elk vermoeden van zwangerschap bij een patiënte of de 

partner van een patiënt via het « Meldingsformulier voor zwangerschap » in deze 
informatiebrochure.

• Celgene zou graag het verloop van elk vermoeden van zwangerschap bij een patiënte 
of de partner van een patiënt met u willen opvolgen. 
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Rapportering van bijwerkingen
Veilig gebruik van pomalidomide is van het grootste belang. Als onderdeel van Celgene’s 
beleid van voordurende veiligheidscontrole wenst de firma op de hoogte gebracht te worden 
van bijwerkingen die zich voordoen tijdens het gebruik van pomalidomide. 
« Meldingsformulieren voor bijwerkingen » zijn beschikbaar in het informatiedossier oor 
gezondheidszorgmedewerkers.

Melden van bijwerkingen
Voor België :
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Imnovid te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij 
voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele 
fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website 
van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden 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 adr@fagg.be.
Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt worden.

Voor Luxemburg :
Meldingen van bijwerkingen kunnen per post verstuurd worden naar volgend adres: 
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 
54 511 Vandoeuvre les Nancy Cedex, France, Tel : +(33) 3 83 65 60 85/87, 
Email : crpv@chru-nancy.fr, of Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des 
Médicaments, rue de Bitbourg, 20, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tel : +(352) 2478 5592, 
Email : pharmacovigilance@ms.etat.lu.

Link naar het formulier: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/
notification-effets-indesirables-medicaments.html.

Bijwerkingen kunnen eveneens worden gemeld aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van 
Celgene via volgende coördinaten:

Celgene | A Bristol Myers Squibb Company
Afdeling Farmacovigilantie
Avenue de Finlande, 4
B-1420 Braine l’Alleud
Tél :   +32 2 352 76 11
e-mail: medicalinfo.belgium@bms.com

Contactgegevens en informatiemateriaal
Voor alle informatie en vragen over de Risicobeheersprogramma’s en de 
zwangerschapspreventieprogramma’s voor geneesmiddelen van Celgene of voor alle 
aanvragen voor bijkomend informatiemateriaal (patiëntenfolders, formulieren) kunt u 
contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van Celgene via de bovenstaande 
contactgegevens.
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Controlelijst met informatie die aan de patiënten moet 
worden gegeven 
Deze controlelijst is bedoeld om u te helpen bij het informeren en adviseren van de 
patiënten vóór aanvang van hun behandeling met pomalidomide, om ervoor te zorgen dat 
het geneesmiddel op een veilige en correcte manier wordt gebruikt. Kies de kolom met de 
relevante risicocategorie van de patiënt(e) en geef hem/haar de vermelde informatie.

  Vrouwen die Vrouwen
Heeft u uw patiënt(e) geïnformeerd : Mannen niet zwanger  die zwanger

  kunnen  kunnen
  worden* worden

Over het verwachte teratogene risico voor het 
ongeboren kind? 

Over de noodzaak van effectieve anticonceptie** tijdens 
minstens 4 weken voor aanvang van de behandeling, 
gedurende de volledige duur van de behandeling en tot 
nog minstens 4 weken na afloop van de behandeling, 
zelfs gedurende een onderbreking van de behandeling, 
of zich houden aan volledige en continue seksuele 
onthouding? 

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Over de verplichting om het advies met betrekking 
tot anticonceptie op te volgen, zelfs wanneer haar 
menstruatie uitblijft?

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Over de verschillende effectieve anticonceptiemethodes 
die zij of de vrouwelijke partner van een mannelijke 
patiënt kan toepassen? 

Niet van 
toepassing

Over de noodzaak om de behandeling onmiddellijk te 
stoppen als een patiënt vermoedt zwanger te zijn en 
onmiddellijk haar voorschrijvende arts in te lichten ?

Niet van 
toepassing

Dat als de partner van een patiënt zwanger wordt 
tijdens behandeling met pomalidomide of binnen 
7 dagen na beëindiging van de behandeling, hij 
onmiddellijk zijn voorschrijvende arts moet inlichten? 
De partner moet haar arts onmiddellijk inlichten. Het 
wordt aanbevolen de partner voor beoordeling en 
advies te verwijzen naar een arts die gespecialiseerd is 
in teratologie.

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Over de noodzaak om een condoom te gebruiken 
(ook door patiënten met een vasectomie omdat 
sperma zonder zaadcellen ook pomalidomide kan 
bevatten) gedurende de hele behandelperiode, tijdens 
onderbreking van de inname en gedurende nog 
minstens 7 dagen na afloop van de behandeling als 
de partner zwanger is of zwanger kan worden en geen 
effectieve anticonceptiemethode toepast? 

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Over het verbod om sperma te doneren tijdens de 
behandeling, gedurende nog minstens 7 dagen 
na afloop van de behandeling, en ook niet tijdens 
onderbreking van de behandeling? 

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing
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  Vrouwen die Vrouwen
Heeft u uw patiënt(e) geïnformeerd : Mannen niet zwanger  die zwanger

  kunnen  kunnen
  worden* worden

Over de risico’s en de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen bij gebruik van pomalidomide?

Over het feit dat hij/zij dit geneesmiddel niet aan 
iemand anders mag geven?

Over het feit dat ongebruikte capsules bij de apotheek 
ingeleverd moeten worden? 

Over het feit dat hij/zij geen bloed mag doneren tijdens 
de behandeling, gedurende nog minstens 7 dagen 
na afloop van de behandeling, en ook niet tijdens 
onderbrekingen van de behandeling?

Over het risico op trombo embolie en de mogelijke 
noodzaak van tromboseprofylaxe tijdens de 
behandeling met pomalidomide? 
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     Vrouwen die Vrouwen
Kunt u bevestigen dat uw patiënt(e) : Mannen niet zwanger  die zwanger

  kunnen  kunnen
  worden* worden

Indien nodig werd doorverwezen naar een specialist 
voor advies over anticonceptie? 

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

In staat is om zich aan de anticonceptiemaatregelen te 
houden? 

Niet van 
toepassing

Ermee heeft ingestemd om minimum elke 4 weken een 
zwangerschapstest te laten uitvoeren, behalve in geval 
van een bevestigde tubaire sterilisatie?

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Voor aanvang van de behandeling een 
zwangerschapstest heeft laten uitvoeren met een 
negatief resultaat, zelfs bij volledige en voortdurende 
seksuele onthouding?

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

* waarmee kan worden bepaald of een patiënte een vrouw is die niet zwanger kan worden. 

** Raadpleeg de rubriek « Advies inzake het PPP voor vrouwen die zwanger kunnen worden » voor informatie over anticonceptie. 

BIJ EEN VROUW DIE ZWANGER KAN WORDEN MAG DE BEHANDELING PAS 
WORDEN OPGESTART ALS DE PATIËNTE SINDS MINSTENS VIER WEKEN EEN 
EFFECTIEVE ANTICONCEPTIEMETHODE TOEPAST OF ZICH HOUDT AAN VOLLEDIGE 
EN VOORTDURENDE SEKSUELE ONTHOUDING EN ALS DE UITSLAG VAN DE 
ZWANGERSCHAPSTEST NEGATIEF IS! 


