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PROTELOS®

(strontiumranelaat)

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

GIDS EN CHECKLIST  
VOOR DE ARTS

Deze gids maakt deel uit van het risicomanagementplan voor Protelos®.
De gids is bedoeld om u informatie te geven over het gebruik  

en het veiligheidsprofiel van Protelos®.

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer 
Protelos® voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website  
www.fagg.be, rubriek “bijsluiters”. 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van het geneesmiddel Protelos® 2 g. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan 
deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van 
Protelos® 2 g te waarborgen. (RMA versie 08/2014)



DOEL van dit materiaal (Risk Minimisation Activities)

Deze informatie maakt deel uit van het Belgisch risicobeheerplan, dat informatie 
materiaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars. Deze bijkomende risico
beperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Protelos® 
te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:

•   Protelos® is uitsluitend geïndiceerd voor gebruik bij patiënten met ernstige osteoporose 
en een hoog risico op fracturen, bij wie is gebleken dat de behandeling met andere 
geneesmiddelen toegelaten voor de behandeling van osteoporose niet mogelijk is, 
bijvoorbeeld als gevolg van contra-indicaties of intolerantie.

•   Het instellen van een behandeling met Protelos® dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het totale risico voor de individuele patiënt.

•   Alle patiënten dienen goed te worden geïnformeerd over het feit dat hun cardiovasculair 
risico regelmatig, doorgaans elke 6-12 maanden, moet worden gecontroleerd.

•   De patiëntenkaart dient aan alle patiënten te worden overhandigd.
•   Protelos® is gecontra-indiceerd voor en mag niet worden gebruikt bij patiënten met:
 -  vastgestelde huidige of eerder ondervonden ischemische hartziekte, perifere arteriële 

ziekte en/of cerebrovasculaire aandoening;
 -  niet onder controle gebrachte hypertensie;
 -  huidige of eerder ondervonden veneuze trombo-embolie (VTE), inclusief diep veneuze 

trombose en longembolie;
 -  tijdelijke of permanente immobilisatie als gevolg van bijv. postchirurgisch herstel of 

langdurige bedrust;
 -  overgevoeligheid voor de werkzame stof (strontiumranelaat) of een van de hulpstoffen.
•   Protelos® moet voorzichtig worden gebruikt bij:
 -  patiënten met een significant risico op cardiovasculaire aandoeningen door de aanwezigheid 

van risicofactoren zoals hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus en/of roken;
 -  patiënten met een risico op VTE. Bij de behandeling van patiënten ouder dan 80 jaar met 

een risico op VTE dient de noodzaak van een verdere behandeling met Protelos® opnieuw 
te worden geëvalueerd.

•    In de hieronder vermelde gevallen dient de behandeling te worden onderbroken of gestopt.
 -  Als de patiënt ischemische hartziekte, perifere arteriële ziekte en/of cerebrovasculaire 

ziekte ontwikkelt of als hypertensie niet onder controle kan worden gebracht, moet de 
behandeling worden gestopt.

 -  Als een ziekte of aandoening leidt tot immobilisatie moet de behandeling zo spoedig 
mogelijk worden onderbroken.

 -  Als er klachten of symptomen aanwezig zijn van het syndroom van Stevens-Johnson 
(SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) of geneesmiddeluitslag met eosinofilie en 
systemische symptomen (DRESS) (bijv. uitslag, koorts, eosinofilie en systemische 
betrokkenheid bijv. adenopathie, hepatitis, interstitiële nefropathie, interstitiële longziekte) 
moet de behandeling met Protelos® onmiddellijk worden gestopt. Als de patiënt SJS, 
TEN of DRESS ontwikkelde tijdens het gebruik van Protelos®, mag de behandeling met 
Protelos® niet meer worden hervat.



•    Bij de gids voor voorschrijvers zit een checklist om de voorschrijvende arts te herinneren 
aan de contra-indicaties, de waarschuwingen, de vooraf te nemen voorzorgsmaatregelen 
en de regelmatige controle van het cardiovasculair risico.

•    Op de patiëntenkaart staan de hieronder vermelde belangrijke boodschappen. 
 -  Uitleg over het belang van het tonen van de patiëntenkaart aan elke gezondheidszorg-

beoefenaar die betrokken is bij hun behandeling.
 -  De contra-indicaties voor een behandeling met Protelos®.
 -  De belangrijkste klachten en symptomen van een myocardinfarct, VTE en ernstige 

huidreacties.
 -  Beschrijving van de situaties waarin dringend medische hulp moet worden gezocht.
 -  Het belang van een regelmatige controle van het cardiovasculair risico.



In deze gids vindt u informatie en aanbevelingen voor een geschikt en veilig gebruik 
van Protelos® (strontiumranelaat) bij patiënten met ernstige osteoporose, zoals 
•   voorstelling van Protelos®

•   update van de therapeutische indicaties
•   aanbevelingen voor het starten van een behandeling met Protelos®

•   contra-indicaties
•   aanbevelingen bij patiënten die een risico lopen op cardiovasculaire problemen, 

veneuze trombo-embolie en huidreacties
•   monitoring van het cardiovasculair risico
•   adviseren van uw patiënt 

Protelos® 
Protelos® is een behandeling voor osteoporose die in september 2004 een Europese vergunning 
voor het in de handel brengen heeft gekregen.
•   Protelos® is een synthetisch geneesmiddel dat bestaat uit 2 atomen stabiel strontium en 

een organisch deel, ranelinezuur. In vitro herstelt de werkzame stof strontiumranelaat de 
balans van het botmetabolisme ten voordele van de botaanmaak.

•   De aanbevolen dosis is een sachet van 2 g eenmaal daags oraal in te nemen. 

Therapeutische indicaties
Behandeling van ernstige osteoporose
•   bij postmenopauzale vrouwen, 
• bij volwassen mannen,
met een hoog risico op fracturen, bij wie is gebleken dat een behandeling met andere 
geneesmiddelen ter bestrijding van osteoporose niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van 
contra-indicaties of intolerantie. Bij postmenopauzale vrouwen verlaagt Protelos® het risico op 
wervel- en heupfracturen. De beslissing om Protelos® voor te schrijven dient gebaseerd te zijn 
op een beoordeling van het totale risico voor de individuele patiënt.

Voor het voorschrijven van Protelos®

Protelos® is uitsluitend geïndiceerd voor gebruik bij patiënten met ernstige osteoporose en een 
hoog risico op fracturen, bij wie is gebleken dat de behandeling met andere geneesmiddelen 
toegelaten voor de behandeling van osteoporose niet mogelijk is.
De behandeling mag alleen worden gestart door een arts die ervaring heeft met de 
behandeling van osteoporose.

Evaluatie van het totale risico van de patiënt  
De beslissing om Protelos® voor te schrijven dient gebaseerd te zijn op een beoordeling van het 
totale risico voor de individuele patiënt en moet een volledige informatie van de patiënt voorzien.
Tijdens de behandeling met Protelos® dienen de cardiovasculaire risico’s met regelmatige 
tussenpozen te worden geëvalueerd, doorgaans elke 6-12 maanden.
Elke patiënt moet een Protelos®-patiëntenkaart krijgen.



Protelos® is gecontraindiceerd en mag niet worden gebruikt bij patiënten met
•   vastgestelde voorgeschiedenis in het heden of verleden van ischemische hartziekte, 

perifere arteriële ziekte en/of cerebrovasculaire ziekte.
•   ongecontroleerde hypertensie.
•   huidige of eerder ondervonden veneuze trombo-embolie (VTE), inclusief diep veneuze 

trombose en longembolie.
•   tijdelijke of permanente immobilisatie als gevolg van bijv. postchirurgisch herstel of 

langdurige bedrust.
•   overgevoeligheid voor de werkzame stof (strontiumranelaat) of een van de hulpstoffen (zie 

rubriek 6.1 van de SKP voor de volledige lijst van hulpstoffen).

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen (bijv. hypertensie, 
hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen alleen na zorgvuldige overweging van de 
risico’s te worden behandeld met Protelos®.

Men dient voorzichtig te zijn met het gebruik van Protelos® bij patiënten met een risico op VTE. 
Bij de behandeling van patiënten ouder dan 80 jaar met een risico op VTE dient de verdere 
behandeling met Protelos® opnieuw te worden geëvalueerd.

Bij een ziekte of aandoening die leidt tot immobilisatie dient ment zo snel mogelijk te stoppen 
met Protelos® en dienen preventieve maatregelen te worden genomen.

Wanneer symptomen of tekenen van het syndroom van Stevens-Johnson (SJS), toxische 
epidermale necrolyse (TEN) of Lyell syndroom (bijv. progressieve huiduitslag vaak met blaren 
of mucosale laesies) of geneesmiddelenuitslag met eosinofilie en systemische symptomen 
(DRESS) (bijv. uitslag, koorts, eosinofilie en systemische betrokkenheid (bijv. adenopathie, 
hepatitis, interstitiële nefropathie, interstitieel longlijden)) aanwezig zijn, dient de behandeling 
met Protelos® onmiddellijk te worden gestopt. 

Wanneer de patiënt SJS, TEN of DRESS heeft ontwikkeld tijdens het gebruik van Protelos®, 
mag Protelos® in geen geval opnieuw worden gestart bij deze patiënt.

Monitoring van het cardiovasculaire risico 
Alvorens aan te vangen met de behandeling dienen patiënten te worden geëvalueerd met 
betrekking tot hun cardiovasculair risico.
Tijdens de behandeling met Protelos® dienen deze cardiovasculaire risico’s met regelmatige 
tussenpozen te worden geëvalueerd, doorgaans elke 6-12 maanden.
De behandeling dient te worden gestopt wanneer de patiënt ischemische hartziekte, perifere 
arteriële ziekte of cerebrovasculaire ziekte ontwikkelt of wanneer hypertensie niet onder controle is.



Adviseren van uw patiënt
Bij de bespreking met uw patiënten of hun verzorgers moet u:
•   het risico op cardiovasculaire problemen, veneuze trombo-embolie en huidreacties met 

Protelos® beschrijven.
•   de patiënt de opdracht geven om de patiëntenbijsluiter te lezen.
•   de patiënt informeren dat zijn cardiovasculaire risico’s regelmatig geëvalueerd moeten 

worden, doorgaans met tussenpozen van 6-12 maanden.
•   de patiëntenkaart, die u heeft ingevuld met zijn gegevens, startdatum van de behandeling 

en de data van opvolging, overhandigen aan de patiënt. 
•   de patiënt de opdracht geven zijn patiëntenkaart te lezen, bij zich te houden tijdens de 

hele behandeling en te laten zien aan elke arts die betrokken is bij zijn behandeling.
Vertel de patiënt dat hij/zij de inname van Protelos® moet stopzetten en onmiddellijk medisch 
advies moet vragen als er symptomen van myocardinfarct, VTE of huidreacties optreden.

Voor uw patiënten die al worden behandeld met Protelos®

U moet alle patiënten die al Protelos® krijgen, inlichten over het risico op myocardinfarct,  
VTE en huidreacties tijdens het gebruik van Protelos®.

Verdere informatie over Protelos®  
Meer informatie over Protelos® vindt u in de bijgevoegde samenvatting van de 
productkenmerken. U vindt deze ook op de website van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten (FAGG).
Als u nog vragen heeft of als u extra exemplaren van de gids voor de arts of de patiëntenkaart 
(beschikbaar in het Frans, Nederlands en Duits) wenst, kan u onze afdeling wetenschappelijke 
informatie bereiken op het volgende nummer: +32 2/529.43.11.
U vindt in deze gids een checklist om u te helpen bij het voorschrijven van Protelos®. 

Melden van bijwerkingen 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van Protelos® 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 Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden naar het BCGH per 
post op het adres FAGG - BCGH - Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40 - 1060 Brussel, per 
fax op het nummer 02/524.80.01 of per email naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be.
Bijwerkingen kunnen eveneens worden gemeld aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van 
Servier Benelux op 02/529.43.11 of per email naar pharmacovigilance@be.netgrs.com.



CHECKLIST

PROTELOS® 
(strontiumranelaat)

Als een van de onderstaande punten van toepassing is op uw patiënt, MAG U PROTELOS® NIET 
VOORSCHRIJVEN

•  bestaan of voorgeschiedenis van ischemisch hartlijden, perifeer arterieel lijden en/of 
cerebrovasculair lijden

• ongecontroleerde hypertensie
•  huidige of vroegere veneuze tromboembolie (VTE), met inbegrip van diep veneuze 

trombose en longembolie
•  tijdelijke of permanente immobilisatie bijv. als gevolg van postoperatief herstel of 

langdurige bedrust
• overgevoeligheid voor het actief bestanddeel of voor één van de hulpstoffen 

•  Patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire accidenten (bijv. 
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) mogen alleen met Protelos® worden 
behandeld na zorgvuldig evaluatie. Tijdens de behandeling moet hun cardiovasculair 
risico regelmatig worden gevolgd, doorgaans om de 6 tot 12 maanden.

•  Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Protelos® bij patiënten met een risico 
op VTE. Bij de behandeling van patiënten ouder dan 80 jaar die een risico lopen op 
VTE, moet de noodzaak van een verdere behandeling met Protelos® opnieuw worden 
geëvalueerd.

•  Protelos® moet onmiddellijk worden stopgezet en mag nooit worden herstart als er 
symptomen of tekenen zijn van het syndroom van Stevens-Johnson (SJS), toxische 
epidermale necrolyse (TEN) (bijv. progressieve huiduitslag vaak met blaren of 
slijmvliesletsels) of geneesmiddelenuitslag met eosinofilie en systemische symptomen 
(DRESS) (bijv. uitslag, koorts, eosinofilie en systemische aantasting (bijv. adenopathie, 
hepatitis, interstitiële nefropathie, interstitieel longlijden)). 

•  In geval van SJS, toxische epidermale necrolyse of DRESS syndroom tijdens de 
behandeling met Protelos®, mag deze laatste nooit meer worden toegediend aan de 
patiënt.

CONTRA-INDICATIES VOOR HET GEBRUIK VAN PROTELOS®

DE VOLGENDE INFORMATIE IS AFGELEID  
VAN DE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK




