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Directe communicatie gericht aan gezondheidszorgbeoefenaars
De inhoud van deze berichtgeving is overeengekomen met het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) en het Belgisch federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).
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Herzien 12 september 2012

Herzien 25 april 2013

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Revlimid. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig 
en doeltreffend gebruik van Revlimid te waarborgen (RMA bijgewerkte versie 02/2014).

REVLIMID® 
(lenalidomide)

Brief aan gezondheidszorgbeoefenaars

Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden

Een teratogeen effect van lenalidomide (structureel verwant aan thalidomide) is verwacht. 
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een effectieve anticonceptiemethode gebruiken:
- Gedurende minstens 4 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 Revlimid.

Mannen

Omdat lenalidomide 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 één week na het einde van 
de behandeling met Revlimid.
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Brief aan gezondheidszorgbeoefenaars

Geachte gezondheidszorgbeoefenaar,

In overeenstemming met het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en het Belgisch 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg), wil Celgene Europe Ltd. u informeren 
over belangrijke aspecten van het klinische gebruik van Revlimid (lenalidomide) dat onlangs is goedgekeurd voor:
• de behandeling van patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastische syndromen geassocieerd met een geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking wanneer 
andere therapeutische opties onvoldoende of inadequaat zijn.

Revlimid (lenalidomide) is ook goedgekeurd voor:
• de behandeling in combinatie met dexamethason van patiënten met multipel myeloom die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad.

Risk Management Plan (RMP - risicobeheersplan)
Met het oog op het teratogene risico van Revlimid en het veiligheidsprofiel ervan (d.w.z. myelosuppressie, trom-
bo-embolische incidenten, risico op progressie tot acute myeloïde leukemie) hebben gezondheidsautoriteiten om 
maatregelen gevraagd om de risico’s tot een minimum te beperken en hieraan wordt doorlopend gewerkt. Deze 
omvatten met name een programma ter voorkoming van zwangerschap, activiteiten voor het monitoren van risico’s 
in verband met Revlimid en verspreiding van informatie- en voorlichtingsmaterialen naar gezondheidszorgbeoefe-
naars en patiënten. 

Progressie tot acute myeloïde leukemie (AML) bij laag en intermediair 1 risico 
myelodysplastische syndromen (MDS)
• In een klinisch onderzoek werd een verhoogd risico op progressie tot AML aangetoond bij patiënten die afhankelijk 

zijn van transfusies en complexe  cytogenetica bij aanvang van de studie in vergelijking met patiënten die 
een geïsoleerde del (5q) afwijking hadden. Het geschatte 2-jaars cumulatieve risico op progressie tot AML bij 
patiënten met een geïsoleerde del (5q) afwijking was 13,8 %, in vergelijking met 17,3 % voor patiënten met 
del (5q) en één bijkomende cytogenetische afwijking en 38,6 % bij patiënten met een complex karyotype. De 
baten-risico verhouding van Revlimid is niet bekend wanneer MDS in verband wordt gebracht met del (5q) en 
complexe cytogenetica. Behandeling met Revlimid is daarom beperkt tot patiënten met een geïsoleerde deletie 5q 
cytogenetische afwijking zonder bijkomende cytogenetische afwijkingen, van wie wordt aangenomen dat zij een 
lager risico lopen op progressie tot AML.

• Voor het verzamelen van veiligheidsgegevens over het gebruik van Revlimid bij patiënten met MDS, is een post-
autorisatie veiligheidsonderzoek (PASS) overeengekomen met CHMP. Specifieke bezorgdheid met betrekking tot de 
veiligheid omvatten de progressie tot AML en risicofactoren in verband met deze progressie. Opname in de PASS 
dient te zijn voltooid in parallel met het eerste voorschrijven van lenalidomide aan patiënten met MDS.

Zwangerschapspreventieprogramma 
Lenalidomide is structureel verwant aan thalidomide. Dit is een bekende, bij de mens teratogene werkzame stof. Een 
onderzoek naar embryofoetale ontwikkeling bij dieren heeft aangegeven dat lenalidomide misvormingen veroorzaakt 
(korte ledematen, verbogen vingers en tenen, pols en/of staart, overtollige of ontbrekende vingers of tenen) bij de 
nakomelingen van apinnen die het geneesmiddel tijdens de dracht hebben ontvangen. Thalidomide veroorzaakte 
tijdens hetzelfde onderzoek soortgelijke misvormingen. Deze resultaten tonen aan dat lenalidomide teratogeen is bij 
dieren op eenzelfde manier als thalidomide en dat dit naar verwachting ook teratogeen zal zijn bij de mens. 
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Lenalidomide is daarom gecontra-indiceerd voor gebruik tijdens zwangerschap. 
Het is ook gecontra-indiceerd bij vrouwen die kinderen kunnen krijgen, tenzij aan alle voorwaarden 
van het Programma ter voorkoming van zwangerschap bij gebruik van lenalidomide wordt voldaan.
Wij willen uw aandacht vragen voor de voorwaarden van het Zwangerschapspreventieprogramma waaraan men 
dient te voldoen bij deze specifieke patiëntenpopulatie.

Alle vrouwen die zwanger kunnen worden moeten:
• Geïnformeerd worden over het verwachte teratogene risico van lenalidomide en de noodzaak om zwangerschap 

te voorkomen.
• Een effectieve anticonceptiemethode gebruiken gedurende 4 weken vóór de behandeling, tijdens de behandeling, 

tijdens dosisonderbrekingen en gedurende 4 weken nadat de behandeling is voltooid, tenzij de vrouw absolute en 
voortdurende onthouding toepast, hetgeen maandelijks moet worden bevestigd.

• Nadat is vastgesteld dat zij gedurende 4 weken anticonceptie heeft gebruikt, onder medisch toezicht een 
negatieve zwangerschapstest hebben, na 4-wekelijkse tussenpozen tijdens de behandeling en gedurende 
4 weken na afloop van de behandeling. Deze vereiste geldt ook voor vrouwen die kinderen kunnen krijgen 
en die absolute en voortdurende onthouding toepassen.

• De volgende methoden kunnen worden gezien als voorbeelden van effectieve anticonceptiemiddelen:
• Implantaat
• Spiraaltje waaruit levonorgestrel vrijkomt (intra-uterien systeem, IUS)
• Depot medroxyprogesteronacetaat
• Tubaire sterilisatie
• Uitsluitend geslachtsgemeenschap met een mannelijke partner die een vasectomie heeft ondergaan; 

de vasectomie moet worden bevestigd door middel van twee negatieve sperma-onderzoeken
• Ovulatieremmende pillen met alleen progesteron (d.w.z. desogestrel).

Vanwege het verhoogde risico op veneuze trombo-embolie bij patiënten met multipel myeloom die lenalidomide 
en dexamethason gebruiken, worden gecombineerde orale anticonceptiva afgeraden.

In het ideale geval worden de zwangerschapstest, het voorschrijven en de verstrekking van het geneesmiddel op 
één en dezelfde dag uitgevoerd. Verstrekken van lenalidomide dient binnen maximaal 7 dagen na het 
voorschrijven plaats te vinden.

Rubriek 4.4 van de bijgesloten SPK geeft verdere richtlijnen over de definitie van een vrouw die kinderen kan krijgen, 
counseling, effectieve anticonceptie en zwangerschapstests.

Een “Informatiebrochure voor gezondheidszorgbeoefenaars” wordt bezorgd aan alle artsen die lenalidomide 
voorschrijven en alle apothekers die het product afleveren. Deze brochure zal essentiële informatie bevatten met 
betrekking tot het veiligheidsprofiel van lenalidomide alsook details over het Zwangerschapspreventieprogramma. 
U kan bijkomende brochures bekomen bij Celgene België per e-mail (geninfo.be@celgene.com).

Celgene heeft een gecontroleerd distributiesysteem ingevoerd om foetale blootstelling aan lenalidomide te 
voorkomen. Alvorens een patiënt met lenalidomide te behandelen, moeten de behandelende arts en de patiënt 
een “Instemmingsformulier” ondertekenen om te bevestigen dat de voordelen en risico’s van een behandeling 
met lenalidomide werden uitgelegd en begrepen en dat zal worden voldaan aan de vereisten van het 
Zwangerschapspreventieprogramma. Dit formulier moet worden bewaard in het patiëntendossier.
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Bij elk voorschrift voor lenalidomide moet VERPLICHT een “Voorschrijfautorisatieformulier” worden ingevuld en 
ondertekend door de behandelende arts. Dit formulier kan electronisch worden ingevuld door artsen die toegang 
hebben tot de eRMP toepassing. eRMP is een via internet toegankelijk platform dat toelaat om patiënten te 
registreren en online een geanonymiseerd “Voorschrijfautorisatieformulier» in te vullen. Dit formulier bevestigt dat 
aan de vereisten van het Zwangerschapspreventieprogramma werd voldaan en moet samen met het voorschrift 
aan de apotheker worden gegeven, of kan elektronisch aan de apotheker worden bezorgd indien deze eveneens 
toegang heeft tot de eRMP toepassing. De apotheker zal alle elementen op het formulier nazien om na te gaan dat 
alle stappen van het voorschrift werden gevolgd voor elk type patiënt en dat de verklaring van de voorschrijver werd 
ingevuld. De apotheker stuurt het “Voorschrijfautorisatieformulier” dan naar Celgene. Celgene zal de apotheker enkel 
bevoorraden met het product als kan worden bevestigd dat:
• Het document is ondertekend (of elektronisch gevalideerd bij gebruik van de eRMP toepassing);
• Celgene heeft bevestigd dat arts en apotheker beide een “Informatiebrochure voor gezondheidszorgbeoefenaars” 

over Revlimid hebben ontvangen.

Voorschriften voor vruchtbare vrouwen moeten worden beperkt tot een voorraad van één maand. Om de tijdspanne 
tussen een negatieve zwangerschapstest en de start van een behandeling zo kort mogelijk te houden, moet aan de 
patiënt worden aangeraden om zo mogelijk binnen één werkdag met het voorschrift naar de apotheker te gaan.

Wanneer uw patiënte zwanger wordt terwijl zij lenalidomide krijgt, moet de behandeling gestopt worden en de patiënte 
moet doorverwezen worden naar een arts die gespecialiseerd is in of ervaring heeft met teratologie voor evaluatie 
en advies. U wordt ook gevraagd om Celgene op de hoogte te brengen via het “Formulier bij vaststelling van een 
zwangerschap”, dat kan teruggevonden worden in de “Informatiebrochure voor gezondheidszorgbeoefenaars” en 
door contact op te nemen met Celgene per e-mail (drugsafety-belux@celgene.com) of per fax (+32 2 793 49 26).

Mannen
Lenalidomide wordt uitgescheiden in sperma. Mannelijke patiënten moeten daarom gedurende de 
behandelingsperiode, tijdens het stoppen met de dosering en gedurende 1 week na het stoppen met de behandeling 
condooms gebruiken (zelfs wanneer de man een vasectomie heeft ondergaan) wanneer hun partner zwanger is of 
kinderen kan krijgen en geen effectieve anticonceptie toepast.

Wanneer zwangerschap optreedt bij een partner van een mannelijke patiënt die lenalidomide inneemt, wordt 
geadviseerd de vrouwelijke partner te verwijzen naar een arts die gespecialiseerd is in of ervaring heeft met 
teratologie voor evaluatie en advies. U wordt ook gevraagd om Celgene op de hoogte te brengen via het 
“Formulier bij vaststelling van een zwangerschap”, dat kan teruggevonden worden in de “Informatiebrochure voor 
gezondheidszorgbeoefenaars” en door contact op te nemen met Celgene per e-mail (drugsafety-belux@celgene.com) 
of per fax (+32 2 793 49 26).

Alle patiënten
Men dient patiënten te instrueren lenalidomide nooit aan iemand anders te geven en alle ongebruikte capsules terug 
te brengen naar de apotheker. Patiënten dienen tijdens de behandeling of gedurende 1 week na het stoppen met 
lenalidomide geen bloed te doneren.
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Myelosuppressie
De belangrijkste dosisbeperkende toxiciteiten van lenalidomide zijn neutropenie en trombocytopenie.

Een volledige bloedtelling, inclusief telling van het aantal witte bloedcellen en differentiële telling, 
trombocytentelling, hemoglobine- en hematocrietspiegels moet worden uitgevoerd vóór de 
behandeling, elke week gedurende de eerste 8 behandelingsweken en daarna maandelijks.
Een richtlijn voor dosisverlaging wordt gegeven in Rubriek 4.2 van de bijgesloten SPK.

In het geval van neutropenie dient de arts het gebruik van groeifactoren te overwegen.

Men dient voorzichtig te zijn met gelijktijdige toediening van lenalidomide met andere 
myelosuppressiva.

Bij patiënten met multipel myeloom
In de centrale Fase III-onderzoeken trad graad 4 neutropenie op bij 5,1 % van de patiënten in de lenalidomide/
dexamethason-arm in vergelijking met 0,6 % in de placebo/dexamethason-arm.

Graad 4 febriele neutropenie-episodes werden echter soms waargenomen (0,6 % in de lenalidomide/
dexamethason-arm in vergelijking met 0,0 % in de placebo/dexamethason-arm).

Graad 3 en Graad 4 trombocytopenie trad op bij respectievelijk 9,9 % en 1,4 % in de met lenalidomide/
dexamethason behandelde patiënten in vergelijking met 2,3 % en 0,0 % bij patiënten met placebo/dexamethason.

Bij patiënten met myelodysplastische syndromen
In een fase III klinisch onderzoek bij patiënten met MDS, werd lenalidomide geassocieerd met een hogere incidentie 
van neutropenie graad 3 of 4  vergeleken met placebo (74,6 % bij patiënten die werden behandeld met lenalidomide 
vergeleken met 14,9 % bij patiënten op placebo). 

Episodes met febriele neutropenie graad 3 of 4 werden waargenomen bij 2,2 % van met lenalidomide behandelde 
patiënten in vergelijking met 0,0 % bij patiënten op placebo. Lenalidomide wordt in verband gebracht met een 
hogere incidentie van graad 3 of 4 trombocytopenie (37 % bij met lenalidomide behandelde patiënten in vergelijking 
met 1,5 % bij patiënten op placebo).

Veneuze en arteriële trombo-embolische voorvallen
Bij patiënten met multipel myeloom wordt de combinatie van lenalidomide en dexamethason in 
verband gebracht met een verhoogd risico van veneuze en arteriële trombo-embolie (voornamelijk diep-
veneuze trombose, longembolie, myocardinfarct en cerebrovasculair accident).

Een beoordeling van arteriële trombo-embolische voorvallen (ATEE’s) in de Celgene Farmacovigilantie-database 
tot en met 26 december 2009, toonde een totaal van 493 medisch bevestigde meldingen van ATEE. Het totale 
meldingspercentage voor ATEE’s was 0,5 % waarbij de meeste ATEE’s verwijzen naar cardiale incidenten (65,7 %, 
voornamelijk myocardinfarcten met 319 meldingen). Een causaal verband tussen lenalidomide en ATEE’s kan 
daarom niet worden uitgesloten. Mogelijke verklaringen en predisponerende factoren moeten nog worden bepaald 
en de betrokken mechanismen in de fysiopathologie van myocardinfarcten blijven onbekend. 
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Brief aan gezondheidszorgbeoefenaars

Het gebruik van tromboprofylaxe werd niet gedocumenteerd bij de meerderheid van patiënten met ATEE’s (>60 %) 
en veneuze TEE’s (>80 %) terwijl risicofactoren werden geïdentificeerd bij de meeste patiënten met een medisch 
bevestigd trombo-embolisch voorval.

Bij patiënten met myelodysplastische syndromen werd de behandeling met lenalidomidemonotherapie 
ook in verband gebracht met een risico op veneuze trombo-embolie (voornamelijk diep-veneuze trombose 
en longembolie), maar in mindere mate dan bij patiënten met multipel myeloom.

Men dient profylactische antitrombotica te adviseren, met name bij patiënten met extra trombotische 
risicofactoren. Wanneer de patiënt een trombo-embolisch voorval ondervindt, moet worden gestopt met 
de behandeling en standaard anticoagulatietherapie worden gestart. Zodra de patiënt is gestabiliseerd op 
de anticoagulatiebehandeling en alle complicaties van het trombo-embolische voorval onder controle zijn, kan de 
behandeling met lenalidomide in de oorspronkelijke dosis, afhankelijk van een baten-risicobeoordeling opnieuw 
worden gestart. De patiënt dient de behandeling met anticoagulantia tijdens de behandeling met lenalidomide voort 
te zetten.

Rubriek 4.4 van de bijgesloten SPK geeft aanvullende informatie over specifieke risico’s met lenalidomide.

Aanvangsdosering bij patiënten met nierfalen
Lenalidomide wordt hoofdzakelijk door de nieren uitgescheiden.
De eerste aanvangsdosis dient te worden verlaagd bij patiënten met een creatinineklaring van minder 
dan 50 ml/min. Richtlijnen voor aanvangsdosering bij patiënten met nierfalen worden gegeven in Rubriek 4.2 van 
de bijgesloten SPK.

Hypothyroïdie
Er zijn gevallen van hypothyroïdie gemeld en controle van de schildklierfunctie dient te worden overwogen.

Perifere neuropathie
Lenalidomide is structureel verwant aan thalidomide, waarvan bekend is dat het ernstige perifere neuropathie 
veroorzaakt. Op dit moment kan het neurotoxisch potentieel van lenalidomide dat met lange-termijn gebruik 
geassocieerd is, niet worden uitgesloten.

Tumorlysis-syndroom
Omdat lenalidomide een anti-neoplastische werking heeft kan tumorlysissyndroom optreden. Risicopatiënten voor 
tumorlysissyndroom zijn zij die vóór de behandeling een hoge tumorlast hebben. Deze patiënten dienen 
nauwlettend gevolgd te worden en men dient de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

Allergische reacties
Er zijn gevallen van allergische reacties/overgevoeligheidsreacties gerapporteerd. Patiënten die eerdere 
allergische reacties hebben gehad tijdens een behandeling met thalidomide dienen nauwlettend te 
worden gevolgd, aangezien een mogelijke kruisreactie tussen lenalidomide en thalidomide in de literatuur is 
gerapporteerd. 
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Ernstige huidreacties
Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN) zijn gerapporteerd. De behandeling met 
lenalidomide moet worden gestopt in geval van exfoliatieve of bulleuze huiduitslag, of wanneer SJS 
of TEN wordt vermoed en dient niet te worden hervat na het stoppen van de behandeling ten gevolge 
van deze reacties. In geval van andere vormen van huidreactie dient, afhankelijk van de ernst ervan, 
onderbreken of stoppen van de behandeling met lenalidomide te worden overwogen. Patiënten met een 
voorgeschiedenis van ernstige huiduitslag ten gevolge van een behandeling met thalidomide dienen 
geen lenalidomide te krijgen.

Leveraandoeningen
Leverfalen, inclusief fatale gevallen, is gerapporteerd bij patiënten die werden behandeld met lenalidomide in 
combinatie met dexamethason: acuut leverfalen en cholestase, cytolytische hepatitis, gemengde cytoloytische/
cholestatische hepatitis en toxische hepatitis. De mechanismen van ernstige, door geneesmiddel geïnduceerde 
hepatotoxiciteit blijven onbekend, hoewel in sommige gevallen reeds bestaande virale leverziekte, verhoogde 
leverenzymen in de uitgangssituatie en mogelijk behandeling met antibiotica risicofactoren zouden kunnen zijn.

Abnormale leverfunctietests werden vaak gerapporteerd en waren over het algemeen asymptomatisch en reversibel 
na dosisonderbreking. Zodra parameters zijn teruggekeerd naar de uitgangssituatie, kan behandeling met 
een lagere dosis worden overwogen. 

Lenalidomide wordt uitgescheiden door de nieren. Het is belangrijk de dosis van patiënten met 
nierfunctiestoornis aan te passen om plasmaspiegels te vermijden die het risico op meer 
hematologische bijwerkingen of verhoogde hepatotoxiciteit kunnen verhogen. Bewaking van de 
leverfunctie wordt aangeraden, in het bijzonder in geval van een voorgeschiedenis van, of gelijktijdige, virale 
leverinfectie of wanneer lenalidomide wordt gecombineerd met geneesmiddelen waarvan bekend is dat zij 
geassocieerd worden met leverfunctiestoornis.

Tweede primaire kwaadaardige tumoren
In vergelijking met de controlegroep (1,38 per 100 patiënt-jaren) werd een toename van tweede primaire 
kwaadaardige tumoren (Second Primary Malignancies, SPM) waargenomen in klinische studies bij myeloom-
patiënten die eerder met lenalidomide/dexamethason behandeld werden (3,98 per 100 patiënt-jaren). Niet-invasieve 
SPM omvat basale cel of plaveiselcel huidkankers. De meeste invasieve SPM’s waren solide kwaadaardige tumoren.

In klinische onderzoeken met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom werd een viervoudig verhoging in incidentie 
van SPM opgemerkt bij patiënten die Revlimid ontvingen (7,0 %) in vergelijking met de controlegroep (1,8 %). 
Onder invasieve SPM’s werden gevallen van acute myeloïde leukemie (AML), MDS en solide tumoren opgemerkt bij 
patiënten die Revlimid ontvingen in combinatie met melfalan of onmiddellijk na hoge doses melfalan en autologe 
stamceltransplantatie (ASCT); gevallen van maligne B-cel-aandoeningen (inclusief hodgkinlymfoom) werden 
opgemerkt tijdens de klinische trials waarin patiënten Revlimid hebben ontvangen in de post-ASCT setting.

Alvorens te beginnen met de behandeling met Revlimid dient rekening te worden gehouden met het 
risico van optreden van SPM. Artsen dienen patiënten zorgvuldig te evalueren vóór en tijdens de 
behandeling met behulp van standaard kankerscreening voor het optreden van SPM en behandeling in 
te stellen conform de indicatie.
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Bloeddonatie
Patiënten dienen geen bloed te geven tijdens behandeling en gedurende één week na het stoppen met de 
behandeling met Revlimid.

Melden van bijwerkingen 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van Revlimid 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 via de Folia Pharmacotherapeutica. 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 02 524 80 01, of per email naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Bijwerkingen kunnen eveneens worden gemeld aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van de firma Celgene bvba/
sprl via volgende coördinaten:
Celgene bvba/sprl
Parc de l’Alliance – Gebouw A
Boulevard de France 9
B-1420 Braine l’Alleud
Tél. : +32 2 793 48 21
Fax : +32 2 793 49 26
E-mail: drugsafety-belux@celgene.com

Contact
Als u verdere vragen hebt of informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger van 
Celgene op bovenstaande coördinaten of via het algemeen nummer: 
+32 2 793 48 11.

Hoogachtend,

Dieter Vandermeersch 
Associate Director Regulatory Affairs

Dr. Verena Voelter
Medical Director


