
Educatief materiaal voor beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig 
de SKP (in bijlage) vooraleer Kineret voor te schrijven (of te gebruiken).

De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “bijsluiters en SKP van een geneesmiddel”.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Kineret. Het verplicht plan voor 

risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Kineret te waarborgen 

(RMA versie 10/2014).

Kineret (anakinra)  
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Doel van dit materiaal

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 Kineret te waarborgen en moeten volgende belangrijke 
onderdelen bevatten:

•  Het belang van uitleg aan patiënten en/of zorgverleners van het gebruik van de nieuwe 
gegradueerde spuit en de correcte injectietechniek

• Het belang dat patiënten en/of zorgverleners van educatief materiaal worden voorzien

Sobi zorgt ervoor dat alle artsen die van plan zijn KINERET voor te schrijven, voorzien zijn van 
de volgende zaken: 
• Educatief materiaal voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
• Educatief materiaal voor patiënten en zorgverleners 

Het educatieve materiaal voor patiënten en zorgverleners omvat de volgende belangrijke 
elementen: 
• Instructies voor het gebruik van de gegradueerde spuit 
• Instructies voor de correcte injectieprocedures en afvoer van gebruikte spuiten 
• Hoe reacties op de injectieplaats moeten worden behandeld 



Wanneer u Kineret voorschrijft voor cryopyrine-geassocieerde periodieke syndromen 
(CAPS) is het belangrijk om de informatie uit deze brochure te bespreken met de patiënt/
zorgverlener om het correcte gebruik van de gegradueerde spuit, inclusief de injectietechniek 
en dosering, te verzekeren.

Kineret is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen en peuters van 
8 maanden en ouder met een lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de behandeling van 
cryopyrinegeassocieerd periodiek koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes 
= CAPS), waaronder:
-  Neonataal begonnen inflammatoire multisysteemaandoening (Neonatal-Onset Multisystem 

Inflammatory Disease = NOMID) / chronisch infantiel neurologisch cutaan articulair 
syndroom (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA)

- Muckle-Wells-syndroom (MWS)
-  Familiair koud auto-inflammatoir syndroom (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome = 

FCAS) 

Kineret is ook geïndiceerd voor de behandeling van de tekenen en symptomen van 
reumatoïde artritis in combinatie met methotrexaat bij volwassenen die onvoldoende reageren 
op methotrexaat alleen.

Wat de Kineret-gebruiker nodig heeft:

1. Een training in het subcutaan injecteren door een beroepsbeoefenaar

  Hoewel patiënten en zorgverleners vertrouwd kunnen raken met het thuis zelfstandig 
toedienen van injecties, kan het beangstigend zijn om ermee te beginnen. De juiste 
training in de s.c. injectietechniek zal correct gebruik van Kineret garanderen. Het is 
belangrijk de patiënt/zorgverlener te vertellen dat de huid soms kan gaan reageren door 
het injecteren van Kineret (zie pagina 8).

2.  Goedgekeurd trainingsmateriaal  

  Sobi heeft een uitgebreide Kineret-brochure voor de patiënt/zorgverlener gemaakt die 
aan iedereen die Kineret gebruikt dient te worden gegeven, als referentie om het juiste 
gebruik te verzekeren. Deze brochure is door de regelgevende autoriteiten vereist en 
goedgekeurd en moet aan de patiënt/zorgverlener worden overhandigd wanneer deze 
Kineret begint te gebruiken. 

3.   Specifieke instructies voor de 
gegradueerde spuit

  Om ervoor te zorgen dat de correcte 
dosis wordt toegediend, moet een 

 zorgvuldige begeleiding worden    
 gegeven bij het gebruik van de 
 gegradueerde spuit (zie pagina 6). 
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Feiten die patiënten en zorgverleners over Kineret 
moeten weten

Als u de basisinformatie over Kineret heeft besproken met de patiënt/zorgverlener en indien 
u bent overeengekomen dat Kineret moet worden voorgeschreven, dient de volgende 
praktische informatie te worden behandeld..

1.  Hoe, en op welke geschikte plaatsen een s.c. injectie gegeven moet 
worden

   De patiënt en/of zorgverlener dient de juiste instructies te krijgen over hoe een subcutane 
injectie ofwel aan zichzelf, of aan de patiënt die aan zijn/haar zorg is toevertrouwd, moet 
worden gegeven.

Waar moet Kineret worden geïnjecteerd

De meest geschikte plaatsen om te injecteren zijn:
 u de buik (behalve het gedeelte rond de navel)
 u  de bovenkant van de dijen (dit is vooral goed voor zuigelingen jonger dan een jaar als 

zij wat mollige beentjes hebben)
 u de bovenste buitengedeelten van de billen*; en
 u het buitengedeelte van de bovenarmen*.

* Alleen echt geschikt als een zorgverlener de injectie geeft
 
Volwassene	 	 		 	 																						Kind

Het is ook aan te raden om de patiënt/zorgverlener te adviseren de injectieplaats iedere keer 
te wijzigen zodat het gedeelte niet pijnlijk wordt
 u Injecteer niet in huid die gevoelig, rood, gekneusd, of hard is
 u Vermijd littekens of striae
 u Injecteer niet dichtbij een ader
 
 

Kineret   100mg

Needle shield (cover)

90° angle45° angle

Needle

Syringe barrel

Voorkant                  Achterkant Voorkant          Achterkant



5

Garanderen dat de juiste dosis wordt voorgeschreven en 
toegediend

Begindosering:

De aanbevolen begindosering in alle CAPS-subtypen is 1-2 mg/kg/dag via subcutane 
injectie.

Onderhoudsdosering bij milde CAPS (FCAS, milde MWS):

Patiënten worden gewoonlijk goed behandeld door de aanbevolen begindosis (1-2 mg/kg/dag) 
aan te houden.

Onderhoudsdosering bij ernstige CAPS (MWS en NOMID/CINCA):

Verhogingen van de dosering kunnen binnen 1-2 maanden noodzakelijk worden op basis 
van de therapeutische respons. De gebruikelijke onderhoudsdosering van 3-4 mg/kg/dag bij 
ernstige CAPS, kan worden bijgesteld tot een maximum van 8 mg/kg/dag.

Naast de evaluatie van klinische symptomen en ontstekingsmarkers bij ernstige CAPS, 
worden beoordelingen van de ontsteking van het CZS, met inbegrip van het binnenoor 
(MRI of CT, lumbale punctie, en audiologie) en ogen (oogheelkundige beoordelingen) 
aanbevolen na de eerste 3 maanden van de behandeling, en daarna elke 6 maanden, totdat 
de effectieve behandelingsdoses zijn vastgesteld. Als patiënten klinisch goed zijn ingesteld, 
kunnen de CZS- en oogheelkundige controle jaarlijks worden uitgevoerd.

Zie de samenvatting van productkenmerken (SPC) voor de volledige doserings- en 
follow- upinformatie, inclusief verschillende patiëntpopulaties.

De	dosis	Kineret	moet	worden	berekend	en	aangepast	in	lijn	met	de	aanbevolen	
dosering	in	de	samenvatting	van	de	productkenmerken.	Het	is	van	essentieel	
belang	dat	de	patiënt	of	zorgverlener	de	dosis	in	milligrammen	en	de	graduaties	op	
de	spuit	volledig	begrijpt.	Zie	pagina	6	voor	verdere	instructies	over	de	toediening	
van	de	juiste	dosis.
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Garanderen dat de juiste dosis wordt gegeven

De gegradueerde voorgevulde spuit maakt doses tussen 20 en 100 mg mogelijk. Omdat de 
minimumdosis 20 mg is, is Kineret niet goedgekeurd voor gebruik bij pediatrische patiënten 
met een lichaamsgewicht van minder dan 10 kg.

Als er minder dan 100 mg moet worden toegediend, dient een deel van de vloeistof te 
worden weggegooid. Instructies voor de patiënt over hoe dit moet worden gedaan, staan in 
de Kineret- patiëntenbrochure.

Als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zult u de te gebruiken dosis moeten 
berekenen. In het begin gebeurt dit op basis van het gewicht van de patiënt en later op 
basis van de therapeutische respons. Bovendien moet de dosis worden aangepast tot de 
dichtstbijzijnde dosis die kan worden toegediend uit een of meer gegradueerde spuiten.

Omdat Kineret bij een injectie van 20-100 mg alleen in stappen van 10 mg kan worden 
toegediend, is het belangrijk dat de voorgeschreven dosis deze dosering mogelijk maakt.

Rekenvoorbeelden van de dosis:

Harry lijdt aan ernstig Muckle-Wells-syndroom en heeft een dosis nodig van 4-5 mg/kg/dag. 
Harry’s gewicht is 45 kg.

Dagelijkse dosis = 45 kg x 4-5mg/kg/dag = 180-225 mg/dag.

Hier is het meest praktisch om 200 mg per dag voor te schrijven die op geschikte tijden moet 
worden toegediend, ruwweg elke dag op hetzelfde tijdstip.

Lucy kreeg onlangs de diagnose NOMID/CINCA-syndroom en reageerde niet meer op haar 
begindosis van 1-2 mg/kg/dag. Zij heeft nu een hogere dosis tot 2-3 mg/kg/dag nodig. 
Lucy’s gewicht is 12 kg.

Dagelijkse dosis = 12 kg x 2-3 mg/kg/dag = 24-36 mg/dag.

U kunt eenmaal daags 30 mg Kineret voorschrijven die iedere dag rond dezelfde tijd moet 
worden gebruikt (bij voorkeur in de morgen om overdag de hoogste concentratie te hebben).

Kineret	wordt	klaar	voor	gebruik	geleverd	
in	een	gegradueerde	voorgevulde	spuit.	
De	markeringen	op	de	zijkant	van	de	
spuit	geven	de	milligrammen	aan.	Er	
moet	gebruik	worden	gemaakt	van	de	
gegradueerde	spuit	omdat	deze	een	
accurate	dosering	aan	CAPS-patiënten
mogelijk	maakt.		
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Veiligheidsoverwegingen

Tijdens de behandeling met Kineret kunnen er bijwerkingen optreden. De meest ernstige 
algemene bijwerkingen zijn:
u	 Ernstige infecties
u	 Neutropenie

Infecties

Het wordt niet aanbevolen met de Kineret-behandeling te starten bij een patiënt met een 
aanwezige infectie.

Bij CAPS-patiënten bestaat het risico van opvlammingen van de aandoening wanneer de 
behandeling met Kineret wordt gestaakt. Hiermee moet rekening worden gehouden, wanneer 
een beslissing wordt genomen over het stopzetten van de behandeling met Kineret tijdens 
een ernstige infectie.

Neutropenie

De behandeling met Kineret moet niet worden gestart bij patiënten met neutropenie. Omdat 
neutropenie kan optreden bij patiënten die behandeld worden met Kineret, is het belangrijk 
de neutrofieltellingen te controleren voordat de behandeling met Kineret wordt begonnen, 
maandelijks gedurende de eerste zes maanden na het begin van de therapie, en elk kwartaal 
daarna.

Als een patiënt neutropenie ontwikkelt, moet de behandeling met Kineret worden afgebroken 
en moeten de neutrofieltellingen nauwkeurig worden bewaakt.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn reacties op de injectieplaats

Algemeen advies voor patiënten en zorgverleners

Leg uit dat de huid door de injectie van Kineret soms kan gaan reageren. 
Dergelijke reacties verschijnen gewoonlijk binnen 2 weken na het begin 
van de behandeling en verdwijnen binnen 4 - 6 weken. De reacties 
zijn gewoonlijk mild tot matig en nemen de vorm aan van: roodheid, 
kneuzingen, ontsteking, pijn of ongemak. Het is niet waarschijnlijk dat 
huidreacties optreden als zij in de eerste maand van de behandeling 
niet zijn voorgekomen.

Tips die zouden kunnen helpen om de tekenen en klachten van 
reacties op de injectieplaats te verlichten, zijn opgenomen in de 
Kineret-patiëntenbrochure.
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Kineret®(anakinra)

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel Kineret te gebruiken 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 

verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Kineret. 

Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie 

deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 

gebruik vanKineret te waarborgen (RMA versie 07/2014).

Educatief materiaal voor patiënten en zorgverleners



Tips om te leren omgaan met reacties op de injectieplaats

Patiënten moet worden geadviseerd de injectieplaats voor en na de injectie te koelen, bijv. 
door gebruik te maken van een ijszak.

Men moet de spuit voorafgaand aan de injectie in ongeveer 30 minuten op 
kamertemperatuur laten komen of in de handen verwarmen.

Om eventuele injectieplaatsreacties verder te verlichten, kunt u anti-histamine- of 
hydrocortisoncrème of -zalf aanbevelen als de algemene gezondheidstoestand van de patiënt
dit toelaat. Een profylaxe met hydrocortisoncrème, idealiter 30-60 minuten voorafgaand aan 
de injectie, kan gedurende de eerste 3-6 maanden van de behandeling bij alle patiënten 
worden gebruikt om de frequentie van reacties op de injectieplaats te verminderen.

Samenvattend: voor een optimaal gebruik van Kineret door patiënten en zorgverleners, 
moet u zorgen dat voldaan wordt aan de volgende aandachtspunten:

u	 	Training van een goede subcutane injectietechniek en wisseling van de 
injectieplaats

u	 	Voorzie alle patiënten en zorgverleners van de goedgekeurde Kineret- 
patiëntenbrochure

u	 		Verzeker dat zij weten hoe ze de juiste dosis moeten geven met behulp van de 
gegradueerde spuit

Als er een contactnummer is om contact op te nemen met een zorgverlener voor extra hulp, 
geef dat dan aan de patiënt/zorgverlener als ondersteuning bij het gebruik van Kineret bij 
CAPS.

De	patiënt	moet	duidelijk	worden	geïnstrueerd	de	spuit	NIET	te	verwarmen	in	
heet	water,	in	een	magnetron	of	anderszins	dan	bovengenoemd.	
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Swedish Orphan Biovitrum AB 
SE-112 76 Stockholm

Zweden 

Kineret is een geregistreerd handelsmerk van Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). 
SOBIBE/KIN/2014/0001

Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van Kineret te melden aan 
het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan 

gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via 
de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 
en drie maal per jaar via de FoliaPharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden 

naar het BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 
40/40– 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/254.80.01, of per mail naar:

adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Geef het Educatief materiaal voor patiënten en zorgverleners aan de patiënt/
zorgverlener

 Deze brochure omvat namelijk de volgende belangrijke elementen: 
 • Instructies voor het gebruik van de gegradueerde spuit 
 • Instructies voor de correcte injectieprocedures en afvoer van gebruikte spuiten 
 • Hoe reacties op de injectieplaats moeten worden behandeld
 

Wanneer er een nieuwe versie van deze materialen uitkomt dan dient deze aan de patiënt/
zorgverlener te worden gegeven. 

Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer Kineret voor te 
schrijven (of te gebruiken).

Swedish Orphan Biovitrum BVBA, Kortenberglaan 66, Bus 13, 1000 Brussel
Tel: 02/880.02.70 


