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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van het geneesmiddel Vyndaqel® . Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan 
deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van 
Vyndaqel® te waarborgen (RMA versie 08/2021). 

VYNDAQEL® (Tafamidis) 
 
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 van de SKP voor het 
rapporteren van bijwerkingen.  

 

 

INFORMATIEFOLDER VOOR 
BEROEPSOEFENAREN IN DE 

GEZONDHEIDSZORG 
 

Belangrijke informatie over Vyndaqel® (Tafamidis) 

 

Vermijden van zwangerschap 
Vyndaqel® wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij 

vrouwen die zwanger kunnen worden en die geen effectieve 

anticonceptiemethoden gebruiken. Dit komt omdat er beperkte gegevens over 

zwangerschap of embryonale ontwikkeling bij de mens beschikbaar zijn en 

ontwikkelingstoxiciteitstudies bij dieren afwijkingen hebben aangetoond. Vrouwen die zwanger 

kunnen worden dienen een anticonceptiemethode te gebruiken tijdens de behandeling met 

Vyndaqel® en, vanwege de lange halfwaardetijd, tot één maand na het  stoppen met Vyndaqel®. 

 

 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees 
aandachtig de SKP  vooraleer Vyndaqel® voor te schrijven. De volledige en 
geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “Bijsluiters en SKP’s van geneesmiddelen”.  

http://www.fagg.be/
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• Controleer of patiënten aan alle klinische criteria voor de diagnose van transthyretine 

amyloïde cardiomyopathie (ATTR-CM) voldoen voordat u Vyndaqel® voorschrijft, om 

toediening aan niet daarvoor in aanmerking komende patiënten te voorkomen (zie rubriek 

met criteria hieronder). 

• Licht uw patiënten in over de belangrijke mogelijke risico's die met een behandeling met 

Vyndaqel® in verband worden gebracht — tafamidis wordt niet aanbevolen tijdens de 

zwangerschap of borstvoeding — en zorg dat patiënten worden voorgelicht over geschikte 

voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Vyndaqel®, in het bijzonder het vermijden van 

zwangerschap en de noodzaak om een zeer effectieve anticonceptiemethode te 

gebruiken. 

• Meld alle gevallen van vrouwelijke patiënten die zwanger worden tijdens de behandeling 

met Vyndaqel® aan Pfizer en moedig hen aan om deel te nemen aan het Tafamidis 

Enhanced Surveillance Pregnancy Outcomes (TESPO) -programma dat tot doel heeft om 

aanvullende gegevens te verzamelen over de zwangerschapsuitkomst, de gezondheid van 

de neonaat/baby bij de geboorte en de 12 maanden follow-up van de door de baby 
bereikte mijlpalen. 

• Vertel uw patiënten dat ze direct contact met u/de behandelende arts moeten 

opnemen in geval van eventuele bijwerkingen tijdens gebruik van Vyndaqel®, of dat 

ze bijwerkingen direct moeten melden via het nationale meldsysteem dat staat 

vermeld in de bijsluiter. 

• Artsen (voorschrijvers) en apothekers worden eraan herinnerd alle vermoedelijke 

bijwerkingen gerelateerd aan Vyndaqel® direct te melden via het nationale meldsysteem 

dat staat vermeld in de Samenvatting van de productkenmerken of aan Pfizer (zie ook de 

rubriek ‘Melden van bijwerkingen’ op het einde van deze informatiebrochure). 

• U wordt aangemoedigd uw met transthyretine- (ATTR-) amyloïdose gediagnosticeerde 

patiënten die Vyndaqel® gebruiken, aan te melden voor de vrijwillige Transthyretin 

Amyloidosis Outcomes Survey (THAOS) ten behoeve van longitudinale 

gegevensverzameling (met inbegrip van maar niet beperkt tot hepatotoxiciteit, 

veranderingen in schildklierfunctie, met name bij zwangere vrouwen, patiënten met 

ernstige leverfunctiestoornissen, veiligheid en werkzaamheid bij patiënten met ATTR-PN-

mutaties anders dan Val30Met, veiligheid bij patiënten met erfelijke of wild-type ATTR-CM) 

over de ziekte en Vyndaqel®. 
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Samenvatting van de achtergrond 

Vyndaqel® (tafamidismeglumine) 20 mg zachte capsules zijn door de Europese Commissie 

onder uitzonderlijke voorwaarden goedgekeurd op 16 november 2011 “voor de behandeling 

van transthyretine amyloïdose bij volwassen patiënten met een stadium 1 symptomatische 

polyneuropathie om perifere neurologische stoornissen te vertragen”.  

Op 17 februari 2020 heeft de Europese Commissie Vyndaqel® (tafamidis) 61 mg zachte 

capsules goedgekeurd “voor de behandeling van wild-type of erfelijke transthyretine 

amyloïdose bij volwassen patiënten met cardiomyopathie”.  

Het doel van deze informatiefolder voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg is om het 

belang te benadrukken dat vrouwen sterk afgeraden moeten worden om zwanger te worden 

en borstvoeding te geven zolang zij Vyndaqel® gebruiken, om u aan te moedigen bijwerkingen 

en eventuele zwangerschappen bij vrouwelijke patiënten die Vyndaqel® gebruiken te melden, 

om aanmelding voor THAOS aan te moedigen zodat er over een lange termijn 

blootstellingsgegevens kunnen worden verzameld en om er bij u op aan te dringen de 

diagnose ATTR-CM te bevestigen voordat u Vyndaqel® voorschrijft, om toediening aan 

patiënten die daarvoor niet in aanmerking komen te voorkomen. 

Vermijden van zwangerschap 

Vyndaqel® wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij 

vrouwen die zwanger kunnen worden en die geen effectieve 

anticonceptiemethoden gebruiken. Dit komt omdat er beperkte gegevens over 

zwangerschap of embryonale ontwikkeling bij de mens beschikbaar zijn en 

ontwikkelingstoxiciteitstudies bij dieren afwijkingen hebben aangetoond. Vrouwen die zwanger 

kunnen worden dienen een anticonceptiemethode te gebruiken tijdens de behandeling met 

Vyndaqel® en, vanwege de lange halfwaardetijd, tot één maand na het  stoppen met 

Vyndaqel®. 

 

TESPO - Tafamidis Enhanced Surveillance Pregnancy Outcomes 

 

TESPO is een programma dat veiligheidsgegevens verzamelt, onder andere over ernstige 

aangeboren afwijkingen of andere ontwikkelingsstoornissen bij levend geboren baby's van 
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vrouwelijke patiënten met ATTR-amyloïdose die tijdens of in de maand vóór hun 

zwangerschap zijn blootgesteld aan Vyndaqel®.  

Hoewel patiënten die Vyndaqel® krijgen, wordt geadviseerd zwangerschap te vermijden en 

zeer effectieve anticonceptiemethoden te gebruiken, wordt erkend dat zwangerschappen 

kunnen voorkomen en dat de ziekte zich in de vruchtbare jaren kan presenteren bij veel 

vrouwelijke patiënten met transthyretine amyloïde polyneuropathie (ATTR-PN) en een aantal 

vrouwelijke patiënten met ATTR-CM.   

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die patiënten in behandeling hebben die zwanger 

worden tijdens of binnen 1 maand na blootstelling aan Vyndaqel® wordt gevraagd de 

zwangerschap te melden aan het lokale Pfizer-kantoor (zie hieronder voor contactgegevens). 

Er zal basisinformatie over de zwangerschap, waaronder de bevallingsdata en de data waarop 

de patiënt aan tafamidis is blootgesteld, worden verzameld door middel van het formulier 

‘Blootstelling tijdens zwangerschap’ (EDP- Exposure During Pregnancy), er zullen follow-

upgegevens over de zwangerschapsuitkomst worden verzameld rond het verwachte tijdstip 

van de bevalling van de vrouwelijke patiënt en er zal informatie worden verzameld op het 

‘TESPO 12 maanden baby follow-upformulier’ (eerstejaarsoverleving, bij de leeftijd passende 

mijlpalen, aangeboren afwijkingen, genetische afwijkingen, ziekenhuisopnames en ernstige 

ziektes, vaccinaties). 

 

THAOS - Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey 

 

THAOS is een wereldwijd, multicentrisch ziekteregister ten behoeve van de longitudinale 

gegevensverzameling bij patiënten met erfelijke of wild-type ATTR-amyloïdose en voor 

asymptomatische dragers van de transthyretine (TTR)-variant. Het register is sinds 2007 

opengesteld voor alle patiënten met ATTR-amyloïdose (ATTR-PN en ATTR-CM), ongeacht 

hun behandelstatus.   

Het belangrijkste doel van de survey is meer inzicht te krijgen in en een completer beeld te 

krijgen van het natuurlijk verloop van de ziekte en om langetermijn veiligheidsinformatie te 

verzamelen over maar niet beperkt tot hepatotoxiciteit, veranderingen in schildklierfunctie, met 

name bij zwangere vrouwen, patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen, veiligheid en 

werkzaamheid bij patiënten met ATTR-PN-mutaties anders dan Val30Met en veiligheid bij 

patiënten met erfelijke of wild-type ATTR-CM.  
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Een lijst met Europese aan THAOS deelnemende centra, vindt u in Bijlage 1. 

Uw deelname aan THAOS en TESPO is vrijwillig en zal helpen bijdragen aan de corpus van 

veiligheids- en werkzaamheidsinformatie over Vyndaqel® en de medische kennis over ATTR-

amyloïdose. De informatie die uit THAOS en TESPO wordt gehaald, zal worden gebruikt ter 

ondersteuning van activiteiten op het gebied van geneesmiddelenbewaking en risicobeheer 

ter ondersteuning van de patiëntveiligheid in verband met het gebruik van Vyndaqel® in de 

post-marketingsetting. 

 

Klinische criteria voor de diagnose van ATTR-CM 

Klinische criteria voor de diagnose van ATTR-CM-patiënten staan beschreven in rubriek 4.2 

van de SKP van Vyndaqel® 61 mg: 

De behandeling dient te worden gestart onder toezicht van een arts die deskundig is op het 

gebied van de behandeling van patiënten met amyloïdose of cardiomyopathie. 

Wanneer er een vermoeden is bij patiënten met een specifieke medische voorgeschiedenis of 

tekenen van hartfalen of cardiomyopathie, moet er een etiologische diagnose worden gesteld 

door een arts die deskundig is op het gebied van de behandeling van amyloïdose of 

cardiomyopathie om ATTR-CM te bevestigen en AL[immunoglobuline-lichte-keten]-

amyloïdose uit te sluiten voordat er met het gebruik van tafamidis wordt gestart, met 

gebruikmaking van geschikte beoordelingshulpmiddelen zoals: botscintigrafie en 

bloed/urineanalyse, en/of histologische beoordeling aan de hand van een biopsie en 

transthyretine (TTR) genotypering om de wild-type of de erfelijke variant te karakteriseren. 

 

Melden van bijwerkingen  

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook mogelijke 

medicatiefouten, geassocieerd met het gebruik van Vyndaqel® 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 – Galileelaan 5/03 – 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, 

of per mail naar adr@fagg.be. 

http://www.eenbijwerkingmelden.be/
http://www.fagg.be/
mailto:adr@fagg.be
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Bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Vyndaqel®  kunnen ook worden gemeld aan 

de dienst geneesmiddelenbewaking van Pfizer op het telefoonnummer +32(0)2/554 62 11, of 

per e-mail naar BEL.AEReporting@pfizer.com. 

Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt worden. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun aan deze programma's.  

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over Vyndaqel®, neem dan gerust contact op met onze 

dienst medische informatie op het nummer +32 (0)2 544 62 11. 

Hoogachtend, 

       

 

Yannick Demulder      Stefaan Osaer 

Verantwoordelijke voor de voorlichting    Country Brand Lead 

Pfizer NV       Pfizer NV  

mailto:BEL.AEReporting@pfizer.com


BE VYND HCP 21G19 NL   Pagina 7                                                                                                                                          
 

BIJLAGE 1 - Lijst met B3461001 (THAOS) Europese deelnemende centra 

Gelieve te noteren dat de centra die deelnemen aan de THAOS studie kunnen wijzigen. Een 
actuele lijst van deelnemende centra is te vinden op www.clinicaltrials.gov. 

Land Naam contactpersoon en adres 
instelling 

Bulgarije Prof. Tarnev 
Alexandrovska University Hospital Clinic of 
Neurology, 
1, St. Georgi Sofiiski St, 
Sofia, 
1431 

Denemarken Prof. Moelgaard 
Aarhus University Hospital, 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 
Aarhus, 
8200 

Frankrijk Prof. Lairez 
CHU de Toulouse - Hopital Rangueil, 
1 avenue Jean Poulhes, 
Toulouse, 
cedex 09, 
31059 

Frankrijk Prof. Plante-Bordeneuve 
CHU Henri Mondor, 
Departement de Neurologie, 
51 Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 
Créteil 94000 

Frankrijk Prof. Adams 
CHU de Bicetre, 
Departement de Neurologie, 
78 rue de General Leclerc, 
Le Kremlin-Bicetre, 
Cedex 94275 

Frankrijk Dr. Inamo 
Chu De Fort De France, 
Departement De Cardiologie, 
Hopital Pierre Zobda Quitman, 
Fort de France, 
Martinique 97261 

Duitsland Prof. Kristen 
Medical University of Heidelberg, 
Im Neuenheimer Feld 410, 
Heidelberg, 
D-69120 

Duitsland Dr. Darstein 
Johann-Gutenberg-Universität, 
Langenbeckstr. 1, 
Mainz, 
55131 

Duitsland Dr. Gess 

http://www.clinicaltrials.gov/
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University Hospital of RWTH Aachen, 
Pauwelsstrasse 30, 
Aachen, 
North Rhinewestphali, 
52074 

Duitsland Prof. Schmidt 
Universitatsklinikum Muenster - Transplant 
Hepatology, 
Albert-Schweitzer-Campus 1, 
Gabaeude A1, 
Muenster, 
48149 

Italië Dr. Luigetti 
Fondazione Policlinico Gemelli - Universita 
Cattolica del Sacro Cuore, 
Largo A.Gemelli 8, 
Roma, 
00168 

Italië Prof. Vita 
Azienda Ospedaliera Policlinico 
Universitario “G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1Messina, 
98125 

Italië Dr. Emdin 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
per la Ricerca Medica e di Sanita’ Pubblica 
(Ftgm), 
Via Trieste, 41 
Pisa, 
56126 

Italië Prof. Merlini 
Centro per lo Studio e la Cura delle 
Amiloidosi Sistemiche IRCCS Policlinico 
S.Matteo, 
Viale Camillo Golgi, 19Pavia, 
27100 

Italië Dr. Cirami 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi, Largo Brambilla 3, 
Firenze, 
50134 

Italië Prof. Rapezzi 
Comitato Etico Indipendente di Area Vasta 
Emilia Centro (CE-AVEC)  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna, 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, 
Via Albertoni, 15 
Bologna, 
40138 

Nederland Dr. Hans Nienhuis 
University Medical Center Groningen, 
Hanzeplein 1, 
Groningen, 
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9713 GZ 
Portugal Dr. Coelho 

Centro Hospitalar do Porto 
Hospital Santo António, 
Unidade Corino de Andrade 
R. D. Manuel II, Pavilhão 2 (Ex-CICAP) 
4050 - 345 Porto 

Portugal Dr. Conceicao 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte 
Hospital Santa Maria, 
Servico de Neurologia - Piso 7, 
1649-035 Lisboa, 

Portugal Dr. Azevedo 
Hospital Senhora Da Oliveira Guimarães, 
E.P.E. 
Rua Dos Cutileiros, Creixomil 
4835-004 Guimarães, 

Roemenië Dr. Sorina Baădelitață 
Institutul Clinic Fundeni, 
Șos. Fundeni nr. 258 sector 2, 
București, 
022328 

Spanje Dr. Fernandéz Torrón 
Hospital Universitario Donostia, 
Instituto de Investigación Biodonostia, 
Begiristain Doktorea Paseo, 
Gipuzkoa – San Sebastian, 
Donostia 20014 

Spanje Dr. Gonzalez Costello 
Hospital Universitari de Bellvitge, 
Secretaria de Cardiología, Planta 4, 
C/Feixa Llarga SN, 
L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, 
08907 

Spanje Dr. Garcia Pavia 
Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, Manuel de Falla 1 CP 
Madrid, 28220 

Spanje Dr. Munoz Beamud 
Hospital Juan Ramon Jimenez, 
Ronda Norte s/n, 
Servicio de Medicina Interna, 
secretaria 1ª planta, 
Huelva 21005 

Spanje Dr. Galan Davila 
Hospital Clinico San Carlos, 
Madrid, 
28040 

Spanje Dr. Gonzalez Moreno 
Hospital Son Llatzer, 
Carretera de Manacor Km 4, 
s/n 3a Planta, 
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Palma de Mallorca, 
Mallorca, 
07198 

Spanje Dr. Campistol Plana 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, 
Escalera 12 Planta 5, 
Calle Villarroel 170, 
Barcelona, 
08036 

Zweden Dr. Wixner 
Umeå University Hospital, 
Norrlands university hospital, 
Umeå, 
901 85 

Zweden Dr. Press 
Karolinska University Hospital, 
Huddinge, 
Stockholm, 
141 86 
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