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INFORMATIE VOOR DE ARTS

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel RoACTEMRA. Het verplicht 
plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is 
een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van RoACTEMRA 
te waarborgen (RMA gewijzigde versie 03/2015).

RoACTEMRA® voor de behandeling van 
Reumatoïde Artritis (RA)*, systemische 
Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) 
en polyarticulaire Juveniele Idiopatische 
Artritis (pJIA) 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige
informatie: Lees aandachtig de SPK vooraleer RoACTEMRA
voor te schrijven en/of te gebruiken. De volledige en geactualiseerde 
tekst van deze SPK is beschikbaar op de website
www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

*  RoACTEMRA 162 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit is 
alleen geïndiceerd voor de behandeling reumatoïde artritis (RA)
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):
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 RoACTEMRA te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten:

• Toedieningswijzen en doseringen
• Risico van ernstige infecties 

• Het product mag niet worden gegeven aan patiënten met actieve of verdachte 
infecties 

• Het product kan tekenen en symptomen van acute infecties verminderen, en 
daarmee de diagnose vertragen 

• Ernstige infusiereacties en behandeling ervan 
• Ernstige overgevoeligheidsreacties en behandeling ervan 
• Risico op gastro-intestinale perforaties, in het bijzonder bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van diverticulitis of intestinale ulcera. 
• Rapporteren van ernstige bijwerkingen 
• Het patiënteninformatiepakket (dient door de behandelaar aan de patiënt te worden 

gegeven) 
• Diagnose van het macrofaagactivatiesyndroom bij sJIA-patiënten 
• Aanbevelingen voor onderbrekingen van de behandeling bij sJIA- en pJIA patiënten
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Therapeutische indicaties

RoACTEMRA, als concentraat voor oplossing voor infusie en als oplossing voor injectie in 
een voorgevulde spuit,

• in combinatie met methotrexaat (MTX), is geïndiceerd voor de behandeling van mati-
ge tot ernstige actieve RA bij volwassenen met een ontoereikende respons op of een 
intolerantie voor een eerdere behandeling met één of meerdere disease-modifying 
anti-rheumatic drugs (DMARD’s) of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. RoAC-
TEMRA kan als monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in geval van into-
lerantie voor MTX of wanneer voortzetten van de behandeling met MTX niet geschikt 
is. RoACTEMRA, in combinatie met MTX, vermindert de mate van progressie van 
gewrichtsschade, aangetoond middels röntgenonderzoek, en verbetert het lichamelijk 
functioneren.

RoACTEMRA, als concentraat voor oplossing voor infusie,
• in combinatie met methotrexaat (MTX), is geïndiceerd voor de behandeling van ern-

stige, actieve en progressieve reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet eer-
der werden behandeld met MTX.

• is geïndiceerd voor de behandeling van actieve systemische juveniele idiopathische 
artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende respons op 
eerdere behandeling met NSAID’s en systemische corticosteroïden. RoACTEMRA 
kan als monotherapie worden gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX of 
wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in combinatie met MTX. 

• is, in combinatie met MTX, geïndiceerd voor de behandeling van juveniele idiopathi-
sche polyartritis (pJIA; reumafactor positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 
patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende respons op eerdere behande-
ling met MTX. RoACTEMRA kan als monotherapie worden gegeven in geval van on-
verdraagbaarheid van MTX of wanneer continuering van behandeling met MTX niet 
geschikt is.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.
Actieve, ernstige infecties (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik” van het SPK).
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Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Deze rubriek is niet volledig, gelieve rubriek 4.4 van de SPK te consulteren voor alle 
bijzondere waarschuwingen.

• Infecties

Het product mag niet toegediend worden bij vermoeden van infectie of 
bij een actieve infectie. 

Ernstige en soms fatale infecties zijn gemeld bij patiënten die immunosuppressieve 
middelen kregen, waaronder RoACTEMRA (zie rubriek “Bijwerkingen”).
RoACTEMRA mag niet worden gestart bij patiënten met actieve infecties. Indien de 
patiënt een ernstige infectie ontwikkelt dient de behandeling met RoACTEMRA te 
worden onderbroken totdat de infectie onder controle is. Behandelaars dienen de nodige 
zorgvuldigheid in acht te nemen indien ze overwegen RoACTEMRA te gebruiken bij 
patiënten met een voorgeschiedenis van terugkerende of chronische infecties of bij 
patiënten met onderliggende aandoeningen die predisponerend zijn voor infecties (bijv. 
diverticulitis, diabetes en interstitiële longziekte).

Het product kan de tekenen en symptomen van een acute infectie 
verminderen, en zo de tijdige diagnose ervan hinderen.

Oplettendheid voor tijdige detectie van ernstige infecties wordt aanbevolen bij patiënten 
met matige of ernstige RA, sJIA of pJIA die met biologische middelen worden behandeld 
omdat tekenen en symptomen van een acute ontsteking kunnen afnemen in associatie 
met de onderdrukking van de acute fase reactie. Er dient rekening worden gehouden met 
de invloed van tocilizumab op C-reactieve proteïne (CRP), neutrofielen en tekenen en 
symptomen van infecties wanneer een patiënt wordt beoordeeld op een potentiële infectie.

Patiënten (waaronder jonge kinderen met sJIA of pJIA die misschien 
minder goed in staat zijn om hun symptomen aan te geven) en ouders/
voogden van sJIA-patiënten, dienen te worden geïnstrueerd om 
hun behandelaar onmiddellijk te waarschuwen bij het optreden van 
symptomen die wijzen op het ontstaan van een infectie, zodat de patiënt 
verzekerd is van een snelle evaluatie en passende behandeling.

• Tuberculose

Zoals ook bij andere biologische behandelingen wordt aanbevolen, moeten RA-, 
sJIA- en pJIA-patiënten worden gescreend op latente tuberculose-infectie alvorens 
het starten van de RoACTEMRA therapie. Patiënten met latente tuberculose 
moeten zijn gestart met standaard antimycobacteriële therapie voordat de 
behandeling met RoACTEMRA wordt gestart. Voorschrijvers worden herinnerd 
aan het risico op fout-negatieve resultaten bij tuberculinehuidtesten en interferon-
gamma tuberculosebloedonderzoek, in het bijzonder bij patiënten die ernstig ziek 
zijn of een verzwakt immuunsysteem hebben. 

!

!

!
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Patiënten moeten geïnstrueerd worden om medisch advies te vragen als 
gedurende of na behandeling met RoACTEMRA klachten/symptomen optreden 
(bijv. aanhoudende hoest, gewichtsverlies, milde koorts) die kunnen wijzen op een 
tuberculose-infectie.

Gelieve op de WAARSCHUWINGSKAART VAN DE PATIENT de data van de laatste 
tuberculosecontroles te vermelden:

Intradermotest met tuberculine: .. .. …. Dag/maand/jaar

Longradiografie: .. .. …. Dag/maand/jaar

• Complicaties van diverticulitis

Risico op gastro-intestinale perforatie, vooral bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van diverticulitis of intestinale ulcera. 

Gevallen van diverticulaire perforatie als complicatie van diverticulitis zijn soms gemeld 
met RoACTEMRA bij RA-patiënten. Voorzichtigheid dient te worden betracht wanneer 
RoACTEMRA wordt gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van intestinale ulcera 
of diverticulitis (zie rubriek “Bijwerkingen” van SPK). Patiënten met symptomen die een 
mogelijke indicatie kunnen zijn voor gecompliceerde diverticulitis zoals abdominale pijn, 
hemorragie en/of onverklaarbare verandering van de stoelgang met koorts moeten direct 
worden geëvalueerd. Dit om een snelle identificatie van diverticulitis die geassocieerd kan 
zijn met gastro-intestinale perforatie te bewerkstelligen.

• Overgevoeligheidsreacties

RoACTEMRA IV: Volg de patiënt goed op tijdens de infusie. Voor het geval 
van een anafylactische reactie tijdens de behandeling met RoACTEMRA, 
moet adequate behandeling voor direct gebruik beschikbaar zijn. Als er een 
anafylactische reactie of andere ernstige overgevoeligheidsreactie/ ernstige 
infusiegerelateerde reactie optreedt, moet de toediening van RoACTEMRA 
onmiddellijk worden gestopt en moet de behandeling met RoACTEMRA 
permanent gestaakt worden.
RoACTEMRA SC: Voor het geval van een anafylactische reactie tijdens 
de behandeling met RoACTEMRA, moet adequate behandeling voor direct 
gebruik beschikbaar zijn. Als er een anafylactische reactie of andere ernstige 
overgevoeligheidsreactie/ ernstige infusiegerelateerde reactie optreedt, moet 
de toediening van RoACTEMRA onmiddellijk worden gestopt en moet de 
behandeling met RoACTEMRA permanent gestaakt worden.
De patiënten moeten gewaarschuwd worden hun volgende dosis niet in 
te nemen indien ze symptomen ervaren van een allergische reactie na 
toediening van RoACTEMRA, totdat hun arts geïnformeerd werd EN hun arts 
hen verteld om de volgende dosis te nemen.

!
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Informeer de patiënten en hun ouders/voogden dat ernstige overgevoeligheidsreacties, 
waaronder anafylaxie, gemeld werden die worden geassocieerd met de infusie van 
RoACTEMRA. Dergelijke reacties kunnen ernstiger en mogelijk fataal zijn bij patiënten 
die tijdens eerdere infusies van RoACTEMRA overgevoeligheidsreacties hebben ervaren, 
zelfs als ze premedicatie met steroïden en antihistaminica hebben ontvangen. De meeste 
van deze reacties komen voor binnen de 24 uren na infusie van RoACTEMA, maar 
overgevoeligheidsreacties kunnen zich op elk moment voordoen. Anafylaxie met fatale 
afloop is gemeld tijdens behandeling met RoACTEMRA IV na het toekennen van de 
handelsvergunning.

Informeer de patiënten en hun ouders/voogden dat zij onmiddellijk medische hulp moeten 
zoeken indien ze volgende tekenen of symptomen van systemische allergische reacties 
vertonen na RoACTEMRA te hebben gekregen:
• piepende ademhaling, moeite met ademhalen, beklemmend gevoel op de borst
• ernstige duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd
• zwelling van de lippen, tong of gezicht
• huiduitslag, jeuk, netelroos

• Vaccinaties

Levende of levend verzwakte vaccins (bijvoorbeeld: het varicella-vaccin, het 
vaccin tegen mazelen/bof/rubella, tegen het rotavirus, tegen de gele koorts en 
tegen tuberculose) mogen niet gelijktijdig met RoACTEMRA gegeven worden 
omdat de klinische veiligheid niet is vastgesteld. Het wordt voor alle patiënten, 
met name sJIA en pJIA-patiënten, aanbevolen om op schema te liggen met alle 
immunisaties volgens de huidige immunisatierichtlijnen alvorens te starten met 
RoACTEMRA-therapie. De tussenpauze tussen levende vaccins en het starten 
van RoACTEMRA-therapie dient in overeenstemming te zijn met de huidige 
vaccinatierichtlijnen betreffende immunosuppressiva.

• Het macrofaagactivatiesyndroom (MAS) bij sJIA-patiënten

MAS is een ernstige levensbedreigende aandoening die zich bij sJIA-patiënten kan 
ontwikkelen. Bij klinische studies is tocilizumab niet bestudeerd bij patiënten tijdens 
een episode van actief MAS.
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Bijkomende informatie: Diagnose van het  macrofaagactivatiesyndroom 

Het macrofaagactivatiesyndroom (MAS) is een erkende en levensbedreigen-
de complicatie bij sJIA, met een geschatte incidentie bij de getroffen patiënten 
tussen 7% en 13%1,2 en een sterftecijfer tussen 8% en 22%.1,3

Men veronderstelt dat dit syndroom zich ontwikkelt ten gevolge van infecties 
of een verandering in medicatie, maar MAS kan zich ook ontwikkelen zonder 
reden of duidelijke etiologie.1 De differentiële diagnose van MAS is uitgebreid 
door de variabiliteit van de afwijkingen die zich voordoen ter hoogte van ver-
schillende systemen binnen dit syndroom en door de niet-specifieke aard van 
de voornaamste tekenen en klinische symptomen waaronder koorts, hepato-
splenomegalie en cytopenie. Bijgevolg is een snelle klinische diagnose over 
het algemeen moeilijk te stellen.
In geval van een macrofaagactivatiesyndroom bij sJIA-patiënten, is het be-
langrijk om genoeg gevoelige criteria vast te leggen om MAS te onderschei-
den van een opkomende onderliggende ziekte4.
Op dit ogenblik zijn er geen definitieve algemeen geaccepteerde diagnosecri-
teria, maar preliminaire criteria werden gepubliceerd. De 9 criteria zijn : een 
daling van de trombocyten, een hyperferritinemie, bewijzen van inflammatoire 
hemofagocytose in het beenmerg, verhoogde leverenzymen, een daling van 
het aantal leukocyten, een aanhoudende koorts ≥ 38°C, een daling van de be-
zinkingssnelheid, een hypofibrinogemie en een hypertriglyceridemie4.
De ernst en de potentiële fatale afloop van deze complicatie, samen met de 
frequente moeilijkheden voor het stellen van een snelle diagnose, maken 
een verhoogde waakzaamheid en aandachtige opvolging van sJIA patiënten 
noodzakelijk.
Er werd gerapporteerd dat MAS succesvol behandeld kan worden door toe-
diening van ciclosporine en corticoïden.

1 Sawhney S, et al. Arch Dis Child 2001;85:421-426.
2 Behrens EM, et al. J Rheumatol 2007;34:1133-1138.
3 Stephan JL, et al. Rheumatology (Oxford) 2001;40:1285-1292.
4 Davi, S et al. J Reumatol 2011; 38:4, 764-768.

De inhibitie van IL-6 en MAS

Bepaalde laboratoriumresultaten geassocieerd aan de toediening van RoACTEMRA en 
gelinkt aan de inhibitie van IL-6 zijn gelijkaardig aan bepaalde laboratoriumresultaten 
gelinkt aan de diagnose van MAS (zoals een daling van het aantal leukocyten, het aantal 
neutrofielen, het aantal bloedplaatjes, het serumfibrinogeen en de sedimentatiesnelheid, 
veranderingen die zich in het algemeen voordoen in de week volgend op de toediening 
van RoACTEMRA). Vaak daalt het ferritinegehalte bij toediening van RoACTEMRA, maar 
in geval van MAS stijgt het. Bijgevolg kan dit een belangrijke laboratoriumparameter zijn.

Kenmerkende klinische symptomen van MAS (dysfunctie van het centraal zenuwstelsel, 
bloedingen en hepatosplenomegalie) zijn, indien aanwezig, nuttig om de diagnose van 
MAS te stellen tijdens IL-6 inhibitie. De klinische ervaring en de klinische toestand van de 
patiënt, alsook het tijdstip van de laboratoriumresultaten gelinkt aan de toediening van 
RoACTEMRA, moeten bijdragen tot de interpretatie van de laboratoriumgegevens en hun 
potentieel belang bij het stellen van de diagnose MAS.

!
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Dosering en wijze van toediening

A. RoACTEMRA, 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.

Behandeling met RoACTEMRA dient te worden geïnitieerd door een behandelaar 
die ervaring heeft met diagnose en behandeling van RA, sJIA of pJIA. De 
patiëntenwaarschuwingskaart dient te worden verstrekt aan alle patiënten die met 
RoACTEMRA worden behandeld.

1) RA-patiënten (Zie « Dosisgids bestemd voor de arts») :

De aanbevolen dosering is 8 mg/kg lichaamsgewicht, eenmaal per 4 weken. 
Bij patiënten die meer dan 100 kg wegen, worden doses hoger dan 800 mg per 
infusie niet aanbevolen.

Doses hoger dan 1,2 gram zijn niet onderzocht in klinische studies (zie rubriek 
« Farmacodynamische eigenschappen »).

Dosisaanpassingen als gevolg van laboratoriumafwijkingen (zie rubriek 
“Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”) :

• Leverenzymafwijkingen

ALT/AST waarde Actie

> 1 tot 3 x Upper 
Limit of Normal 
(ULN)

Aanpassing dosering van gelijktijdig gebruikte MTX, indien 
aangewezen. 

Bij aanhoudende stijging binnen deze range, verlaag 
RoACTEMRA tot 4 mg/kg of onderbreek tijdelijk de behandeling 
met RoACTEMRA totdat alanine aminotransferase (ALT) of 
aspartaat aminotransferase (AST) zijn genormaliseerd. 

Herstart de behandeling met 4 mg/kg of 8 mg/kg indien klinisch 
verantwoord

> 3 tot 5 x ULN

(bevestigd middels  
herhaald testen, zie 
rubriek “Bijzondere 
waarschuwingen 
en voorzorgen bij 
gebruik”)

Onderbreek de behandeling met RoACTEMRA totdat 
de waarde < 3 x ULN en volg de hierboven beschreven 
aanbevelingen voor > 1 tot 3 ULN

Bij een aanhoudende stijging van > 3 x ULN, staak de 
behandeling met RoACTEMRA

!

!
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> 5 x ULN Staak de behandeling met RoACTEMRA

• Laag absoluut aantal neutrofielen (ANC)

Bij patiënten die niet eerder met RoACTEMRA zijn behandeld, wordt starten van de 
behandeling niet aanbevolen als de patiënt een absoluut aantal neutrofielen (ANC) heeft 
lager dan 2 000 x 106/l.

Aantal neutrofielen 
(cellen x 106/ l)

Actie

> 1000 Handhaaf de dosering
500 < neutrofielen 
<  1000

Onderbreek tijdelijk de behandeling met RoACTEMRA 
Wanneer de neutrofielen hoger zijn dan 1000 x 106/ l, 
hervat RoACTEMRA met 4 mg/kg en verhoog tot 8 mg/kg 
indien klinisch verantwoord

< 500 Staak de behandeling met RoACTEMRA

• Lage trombocytenaantallen

Trombocytenaantal 
(cellen  / μl)

Actie

50 000 < trombocyten 
< 100 000

Onderbreek tijdelijk de behandeling met 
RoACTEMRA 
Wanneer het trombocytenaantal hoger is dan 100 
000/ μl, hervat RoACTEMRA met 4 mg/kg en verhoog 
tot 8 mg/kg indien klinisch verantwoord. 

< 50 000 Staak de behandeling met RoACTEMRA

2) sJIA-patiënten (zie « dosisgids bestemd voor de arts ») :

De veiligheid en werkzaamheid van RoACTEMRA bij kinderen jonger dan 2 jaar is niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

De aanbevolen dosering is 8 mg/kg eenmaal per 2 weken bij patiënten die 30 kg of 
meer wegen, of 12 mg/kg eenmaal per 2 weken bij patiënten die minder dan 30 kg 
wegen. De dosis dient berekend te worden op basis van het lichaamsgewicht van 
de patiënt bij elke toediening. Een wijziging in de dosis dient alleen gebaseerd te 
zijn op een consistente verandering in het lichaamsgewicht van de patiënt in de 
tijd.

!
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Bij afwijkingen in laboratoriumonderzoek worden onderbrekingen van de toediening van 
tocilizumab aanbevolen bij sJIA-patiënten zoals vermeld in onderstaande tabellen. Indien 
passend, dient de dosis van gelijktijdig toegediend MTX en/of andere geneesmiddelen 
aangepast te worden of dient toediening hiervan te worden gestaakt, en dient toediening 
van tocilizumab onderbroken te worden totdat de klinische situatie geëvalueerd is. 
Aangezien er bij sJIA veel comorbide aandoeningen zijn die invloed kunnen hebben 
op laboratoriumonderzoek, dient de beslissing om te stoppen met tocilizumab bij een 
afwijking in het laboratoriumonderzoek gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van 
de individuele patiënt.

Dosis aanpassing bij een afwijking in het laboratoriumonderzoek (zie 
rubriek « Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik ») :

• Leverenzymafwijkingen

Laboratorium-
waarde 

ALT/AST

Actie

> 1 tot 3 x upper limit 
of normal (ULN)

Aanpassing dosis van gelijktijdig gebruikte MTX, indien 
aangewezen
Bij aanhoudende stijging binnen deze range, onderbreek tijdelijk 
de behandeling met RoACTEMRA totdat ALT/AST zijn genor-
maliseerd. 

> 3 tot 5 x ULN Aanpassing dosis van gelijktijdig gebruikte MTX, indien 
aangewezen
Onderbreek tijdelijk de behandeling met RoACTEMRA 
totdat < 3x ULN en volg de aanbevelingen hierboven 
voor >1 tot 3x ULN

> 5 x ULN Staak de behandeling met RoACTEMRA
De beslissing om te stoppen met RoACTEMRA bij sJIA 
vanwege een afwijking in het laboratoriumonderzoek di-
ent gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van 
de individuele patiënt.

• Laag absoluut aantal neutrofielen (ANC) 

ANC 
(cellen x 106/ l )

Actie

> 1000 Handhaaf de dosering
500 < ANC < 1000 Onderbreek tijdelijk de behandeling met RoACTEMRA

Wanneer de neutrofielen hoger zijn dan 1000 x 106/ l, 
hervat RoACTEMRA 

!

!
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< 500 Staak de behandeling met RoACTEMRA

De beslissing om te stoppen met RoACTEMRA bij sJIA 
vanwege een afwijking in het laboratoriumonderzoek di-
ent gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van de 
individuele patiënt.

• Lage trombocytenaantallen 

Trombocytenaantal 
(cellen /µl)

Actie

50 000 < trombocy-
ten < 100 000

Aanpassing dosis van gelijktijdig gebruikte MTX, indien 
aangewezen

Onderbreek tijdelijk de behandeling met RoACTEMRA

Wanneer trombocytenaantal hoger zijn dan 100 000/µl, 
hervat RoACTEMRA 

< 50 000 Staak de behandeling met RoACTEMRA

De beslissing om te stoppen met RoACTEMRA bij sJIA 
vanwege een afwijking in het laboratoriumonderzoek di-
ent gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van 
de individuele patiënt.

Verlaging van de dosis tocilizumab vanwege afwijkingen in laboratoriumonderzoek is niet 
onderzocht bij sJIA-patiënten.

De beschikbare gegevens suggereren dat klinische verbetering wordt gezien binnen 6 
weken na het starten van de behandeling met RoACTEMRA. Voortzetten van de therapie 
moet zorgvuldig worden overwogen bij een patiënt die binnen deze tijd geen verbetering 
laat zien.

3) pJIA-patiënten (Zie “Dosisgids bestemd voor de arts”):

De veiligheid en werkzaamheid van RoACTEMRA bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 

De aanbevolen dosering is 8 mg/kg eenmaal per 4 weken bij patiënten die 30 kg of 
meer wegen, of 10 mg/kg eenmaal per 4 weken bij patiënten die minder dan 30 kg 
wegen. De dosis dient berekend te worden op basis van het lichaamsgewicht van 
de patiënt bij elke toediening. Een wijziging in de dosis dient alleen gebaseerd te 
zijn op een consistente verandering in het lichaamsgewicht van de patiënt in de 
tijd.

!

!

!



12

Bij afwijkingen in laboratoriumonderzoek worden onderbrekingen van de toediening 
van tocilizumab aanbevolen bij pJIA-patiënten zoals vermeld in onderstaande 
tabellen. Indien passend, dient de dosis van gelijktijdig toegediend MTX en/of andere 
geneesmiddelen aangepast te worden of dient toediening hiervan gestaakt te worden, 
en dient toediening van tocilizumab onderbroken te worden totdat de klinische situatie 
geëvalueerd is. Aangezien er bij pJIA veel comorbiditeit is die invloed kan hebben op 
laboratoriumonderzoek, dient de beslissing om te stoppen met tocilizumab bij een 
afwijking in het laboratoriumonderzoek gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van 
de individuele patiënt.

Doseringsaanpassingen als gevolg van laboratoriumafwijkingen (zie 
rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”):

· Leverenzymafwijkingen

Laboratoriumwaarde Actie
> 1 tot 3 x ULN  Pas de dosering aan van gelijktijdig gebruikte MTX, indien  

 aangewezen.

 Bij aanhoudende stijging binnen deze range,    
 onderbreek de behandeling met RoACTEMRA tot ALAT  
 ASAT zijn genormaliseerd. 

> 3 x ULN tot 5 x ULN  Pas de dosering aan van gelijktijdig gebruikte MTX, indien  
 aangewezen.

 Onderbreek de behandeling met RoACTEMRA tot < 3 x 
ULN en volg de aanbevelingen hierboven voor > 1 tot 3 x 
ULN.

> 5 x ULN  

 Staak de behandeling met RoACTEMRA.

 De beslissing om te stoppen met RoACTEMRA bij pJIA  
 vanwege een afwijking in het laboratoriumonderzoek dient  
 gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van de  
 individuele patiënt.

· Laag absoluut aantal neutrofielen (ANC)

Laboratoriumwaarde 
(cellen x 106/ l )

Actie

ANC > 1000  Handhaaf de dosering.
500 < ANC < 1000  

 Onderbreek de behandeling met RoACTEMRA.

 Wanneer ANC toeneemt tot > 1000 x 106/ l, hervat 
RoACTEMRA.

!

!

!
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ANC < 500  

 Staak de behandeling met RoACTEMRA.

 De beslissing om te stoppen met RoACTEMRA bij pJIA  
 vanwege een afwijking in het laboratoriumonderzoek dient  
 gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van de  
 individuele patiënt.

· Lage trombocytenaantallen

Laboratoriumwaarde 
(cellen/µl)

Actie

50 000 tot 100 000  Pas de dosering aan van gelijktijdig gebruikte MTX, indien  
 aangewezen.

 Onderbreek de behandeling met RoACTEMRA.

Wanneer trombocytenaantal > 100000/µl, hervat   
RoACTEMRA.

< 50 000  

 Staak de behandeling met RoACTEMRA.

 De beslissing om te stoppen met RoACTEMRA bij pJIA 
 vanwege  een afwijking in het laboratoriumonderzoek dient  
 gebaseerd te zijn op de medische beoordeling van de  
 individuele patiënt.

Verlaging van de dosis tocilizumab vanwege afwijkingen in laboratoriumonderzoek is niet 
onderzocht bij pJIA-patiënten.

De beschikbare gegevens suggereren dat klinische verbetering wordt gezien binnen 
12 weken na het starten van de behandeling met RoACTEMRA. Voortzetten van de 
therapie moet zorgvuldig worden heroverwogen bij een patiënt die binnen deze tijd geen 
verbetering laat zien.

Ouderen: Er is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk bij patiënten van 65 jaar en 
ouder.

Nierfunctiestoornissen: Er is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk bij patiënten 
met milde nierfunctiestoornissen. RoACTEMRA is niet onderzocht bij patiënten met matige 
of ernstige nierfunctiestoornissen (zie rubriek “Farmacokinetische eigenschappen”). Bij 
deze patiënten dient de nierfunctie nauwgezet te worden gecontroleerd.

Leverfunctiestoornissen: RoACTEMRA is niet onderzocht bij patiënten met verstoorde 
leverfunctie. Daarom kunnen geen aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de 
dosering.

!
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B. RoACTEMRA 162 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde 
spuit.

Behandeling met RoACTEMRA moet worden geïnitieerd door beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg die ervaring hebben met de diagnose en behandeling van RA. De pati-
entenwaarschuwingskaart moet worden verstrekt aan alle patiënten die met RoACTEMRA 
worden behandeld. Beoordeel of de patiënt in staat is om thuis subcutaan toe te dienen 
en instrueer patiënten om, voor het toedienen van de volgende dosis, een beroepsbeoe-
fenaar in de gezondheidszorg te informeren als zij symptomen van een allergische reactie 
hebben ervaren. Patiënten moeten onmiddellijk medische hulp zoeken als zij symptomen 
van ernstige allergische reacties ontwikkelen.

De aanbevolen subcutane dosering is 162 mg eenmaal per week

Dosisaanpassingen als gevolg van laboratoriumafwijkingen (zie rubriek 
“Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”) :

· Leverenzymafwijkingen

Laboratorium-
waarde

Actie

> 1 tot 3 x Upper 
Limit of Normal 
(ULN)

Pas de dosering aan van gelijktijdig gebruikte DMARD’s, indien 
aangewezen.

Bij aanhoudende stijging binnen dit bereik, verlaag de RoACTEMRA 
doseringsfrequentie naar een injectie om de week of onderbreek de 
behandeling met RoACTEMRA totdat de alanine aminotransferase 
(ALAT) of aspartaat aminotransferase (ASAT) zijn genormaliseerd.

Herstart de behandeling met een injectie elke week of om de week, 
indien klinisch verantwoord.

> 3 tot 5 x ULN 
Onderbreek de behandeling met RoACTEMRA tot de waarde 
van < 3 x ULN is bereikt en volg de hierboven beschreven 
aanbevelingen voor de waarde > 1 tot 3 x ULN.

Bij een aanhoudende stijging van > 3 x ULN (bevestigd middels 
herhaald testen, zie rubriek 4.4); staak de behandeling met 
RoACTEMRA.

> 5 x LSN 
Staak  de behandeling met RoACTEMRA.

!
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· Laag absoluut aantal neutrofielen (ANC)

Bij patiënten die niet eerder met RoACTEMRA zijn behandeld, wordt starten van de 
behandeling niet aanbevolen als de patiënt een absoluut aantal neutrofielen (ANC) lager 
dan 2 x 109/l heeft.

Laboratorium-
waarden (cel-
len x 106/l)

Actie

 ANC > 1 Handhaaf de dosering

ANC 0,5 tot 1
Onderbreek  de behandeling met RoACTEMRA.

Wanneer het ANC toeneemt tot > 1 x 109/ l; hervat de behandeling 
met RoACTEMRA met een dosering om de week en verhoog tot een 
injectie elke week, indien klinisch verantwoord.

ANC < 0,5 Staak  de behandeling RoACTEMRA.

· Laag aantal trombocyten

Laboratorium-
waarden (cel-
len x 103 /µl)

Actie

50 tot 100
Onderbreek  de behandeling met RoACTEMRA.

Wanneer het trombocytenaantal > 100 x 103/ μl is; hervat de 
behandeling met RoACTEMRA met een dosering om de week en 
verhoog tot een injectie elke week, indien klinisch verantwoord. 

< 50
Staak  de behandeling met RoACTEMRA.

Gemiste dosis
Als een patiënt een wekelijkse subcutane injectie van RoACTEMRA mist, binnen 7 dagen 
van de geplande volgende dosis, dan moet hij/zij worden geïnstrueerd om de gemiste 
dosis op de volgende geplande dag toe te dienen. Als een patiënt een om de week 
subcutane injectie van RoACTEMRA mist, binnen 7 dagen van de geplande volgende 
dosis, dan moet hij/zij worden geïnstrueerd om de gemiste dosis meteen toe te dienen en 
de volgende dosis op de volgende geplande dag toe te dienen.

Ouderen : Er is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk bij patiënten van 65 jaar 
en ouder.

!
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Verminderde nierfunctie : Er is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk bij 
patiënten met een licht verminderde nierfunctie. RoACTEMRA is niet onderzocht bij 
patiënten met een matig tot ernstig verminderde nierfunctie (zie rubriek 5.2). Bij deze 
patiënten moet de nierfunctie nauwgezet worden gecontroleerd.

Verminderde leverfunctie : RoACTEMRA is niet onderzocht bij patiënten met een 
verminderde leverfunctie. Daarom kunnen geen aanbevelingen worden gedaan met 
betrekking tot de dosering.

Pediatrische patiënten : De veiligheid en werkzaamheid van de RoACTEMRA subcutane 
toedieningsvorm zijn niet vastgesteld bij kinderen vanaf de geboorte tot jonger dan 18 jaar. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar.



17

2. Toedieningswijze

RoACTEMRA, 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.

Instructies voor verdunning vóór de toediening
Parenterale geneesmiddelen dienen vóór toediening visueel gecontroleerd 
te worden op aanwezigheid van deeltjes of verkleuring. Alleen oplossingen 
die helder tot bijna doorschijnend, kleurloos tot licht geel en vrij van 
zichtbare deeltjes zijn, mogen worden toegediend.

RA-patiënten of sJIA en pJIA-patiënten ≥ 30 kg
Onttrek, onder aseptische omstandigheden, een volume steriele, 
pyrogeenvrije natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie 
vanuit een 100 ml infuuszak dat gelijk is aan het volume RoACTEMRA 
-concentraat dat nodig is voor de dosis van de patiënt. De benodigde 
hoeveelheid RoACTEMRA-concentraat (0,4 ml/kg) moet uit de injectieflacon 
worden getrokken en in de infuuszak van 100 ml worden gespoten. Dit 
dient te resulteren in een totaalvolume van 100 ml. Voor het mengen van 
de oplossing de infuuszak voorzichtig omkeren, om schuimvorming te 
voorkomen.

sJIA-patiënten < 30 kg
Onttrek, onder aseptische omstandigheden, een volume steriele, 
pyrogeenvrije natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie vanuit 
een 50 ml infuuszak dat gelijk is aan het volume RoACTEMRA-concentraat 
dat nodig is voor de dosis van de patiënt. De benodigde hoeveelheid 
RoACTEMRA-concentraat (0,6 ml/kg) moet uit de injectieflacon worden 
getrokken en in de infuuszak van 50 ml worden gespoten. Dit dient te 
resulteren in een totaalvolume van 50 ml. Voor het mengen van de oplossing 
de infuuszak voorzichtig omkeren, om schuimvorming te voorkomen.

pJIA-patiënten < 30 kg
Onttrek, onder aseptische omstandigheden, een volume steriele, 
pyrogeenvrije natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie vanuit 
een 50 ml infuuszak dat gelijk is aan het volume RoACTEMRA-concentraat 
dat nodig is voor de dosis van de patiënt. De benodigde hoeveelheid 
RoACTEMRA-concentraat (0,5 ml/kg) moet uit de injectieflacon worden 
getrokken en in de infuuszak van 50 ml worden gespoten. Dit dient te 
resulteren in een totaalvolume van 50 ml. Voor het mengen van de oplossing 
de infuuszak voorzichtig omkeren, om schuimvorming te voorkomen.

Duur van de infusie 
Na verdunning dient RoACTEMRA voor RA-, sJIA en pJIA patiënten als 
intraveneuze infusie te worden toegediend gedurende 1 uur.

!
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RoACTEMRA 162 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit.

RoACTEMRA wordt aangeboden  in een voorgevulde spuit  voor éénmalig 
gebruik met een naaldbescherming. Nadat u de voorgevulde spuit uit de 
koelkast heeft genomen, laat de spuit eerst gedurende 25 tot 30 minuten op 
kamertemperatuur komen (18°C tot 28°C) voordat u RoACTEMRA inspuit. 
De voorgevulde spuit mag niet geschud worden.  Nadat u de naaldhuls heeft 
verwijderd, moet u de naald binnen de 5 minuten gebruiken, om te voorkomen 
dat het product uitdroogt en de naald blokkeert. Indien de voorgevulde spuit 
niet binnen de 5 minuten na het verwijderen van de naaldhuls gebruikt werd, 
moet u deze weggooien in een naaldbestendig afvalbakje of een bakje voor 
scherpe voorwerpen en een nieuwe voorgevulde spuit gebruiken. 

Indien na het inbrengen van de naald, u de zuiger niet naar beneden kan 
duwen, dan moet u de voorgevulde spuit weggooien in een naaldbestendig 
afvalbakje of een bakje voor scherpe voorwerpen en een nieuwe voorgevulde 
spuit gebruiken.

Gooi de spuit weg en gebruik een andere als het geneesmiddel troebel of 
verkleurd is, of deeltjes bevat of als de spuit beschadigd is.

De volledige uitleg over de dosering en de verschillende toedieningsstappen 
van de voorgevulde spuit RoACTEMRA staan in de bijsluiter of in de brochure 
voor de verpleegkundige.

Elk ongebruikt product of afvalstof moet in overeenstemming met de geldende 
reglementering vernietigd worden. 

Bijwerkingen

Zie rubriek « Bijwerkingen » van de SPK.

 

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van 
interactie
 
Wanneer de behandeling met tocilizumab wordt gestart of gestaakt, dienen geneesmiddelen die 
een substraat zijn voor de enzymen CYP450 3A4, 1A2 of 2C9 en op individuele basis worden 
getitreerd, te worden gecontroleerd omdat de dosis mogelijk aangepast dient te worden om de 
therapeutische werking te handhaven. Gezien de lange halfwaardetijd (t1/2), kan de invloed 
van tocilizumab op de CYP450 enzymactiviteit na het staken van de behandeling enkele weken 
aanhouden.
Voorbeeld van geneesmiddelen die een substraat zijn voor de enzymen CYP450 3A4, 1A2 of 2C9:

!
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Atorvastatine Gebruikt om het cholesterolgehalte te doen dalen
Calciumantagonisten Behandeling van hypertensie
Theofylline Behandeling van astma
Warfarine, Fenprocoumon Gebruikt om het bloed te verdunnen
Fenytoïne Behandeling tegen epilepsie
Ciclosporine Gebruikt om het immuunsysteem uit te schakelen tijdens 

orgaantransplantaties
Benzodiazepines Gebruikt voor het verlichten van angst

 
Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn voor tocilizumab onvoldoende gegevens beschikbaar over gebruik tijdens de 
zwangerschap. Een onderzoek bij dieren heeft bij hoge doses een toename laten zien van het 
risico op spontane abortus/embryonale-foetale dood (zie rubriek “Gegevens uit het preklinisch 
veiligheidsonderzoek”).

Het potentiële risico voor de mens is niet bekend.
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd, dienen gedurende de behandeling en tot 3 maanden daarna 
effectieve anticonceptie te gebruiken.

RoACTEMRA dient niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk.

Borstvoeding
Het is onbekend of tocilizumab bij de mens overgaat in de moedermelk. De excretie van tocilizumab 
in de moedermelk is niet onderzocht bij dieren. Bij de beslissing om borstvoeding wel of niet te 
continueren of de behandeling met RoACTEMRA wel of niet te continueren dienen de voordelen 
van borstvoeding voor het kind te worden afgewogen tegen de voordelen van de behandeling met 
RoACTEMRA voor de moeder.

Patiëntenwaarschuwingskaart

Deze kaart moet door de arts aan elke patiënt gegeven worden.

De patiënt moet deze kaart steeds bij zich hebben en moet deze aan elke arts/
apotheker of andere zorgverstrekker tonen!

Deze kaarten kunnen opnieuw besteld worden : 
– per telefoon : Nummer +32 2 525 82 83
– per e-mail : brussels.ra@roche.com
– via de RoACTEMRA Project Officer of de RoACTEMRA vertegenwoordiger van 

uw regio
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Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van RoACTEMRA 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 02/254.80.01, of per mail 
naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

De gezondheidszorgbeoefenaars kunnen eveneens bijwerkingen gelinkt aan 
RoACTEMRA melden aan de lokale Roche vertegenwoordiger, departement 
geneesmiddelenbewaking, N.V. Roche S.A., Dantestraat 75, B-1070 Brussel, België – 
per telefoon op het nummer +32 (0) 2 525 82 99, per fax op het nummer +32 (0) 2 525 
84 66 of per e-mail: brussels.drug_safety@roche.com.
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