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Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP vooraleer 

Benepali® voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 

www.fagg.be rubriek "BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel".

Presentatie ter herinnering dat Benepali niet 

bestemd is voor gebruik bij kinderen en 

adolescenten die minder dan 62.5 kg wegen

Benepali ® (etanercept)
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 

monitoring

Materiaal voor de zorgprofessional: 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 

handel brengen van het geneesmiddel Benepali®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 

waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 

gebruik van Benepali® te waarborgen (RMA gewijzigde versie 05/2019).
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Indicaties

Reumatoïde artritis

• Benepali in combinatie met methotrexaat is geïndiceerd voor de
behandeling van volwassenen met matige tot ernstige actieve
reumatoïde artritis, waarbij de respons op disease-modifying
antirheumatic drugs (ziektemodificerend antireumatisch
geneesmiddel), waaronder methotrexaat (tenzij gecontra-
indiceerd), ontoereikend is gebleken.

• Benepali kan als monotherapie worden gegeven in geval van
intolerantie voor methotrexaat of wanneer voortgezette
behandeling met methotrexaat ongeschikt is.

• Benepali is tevens geïndiceerd voor de behandeling van ernstige,
actieve en progressieve reumatoïde artritis bij volwassenen die niet
eerder behandeld zijn met methotrexaat.

• Het is gebleken dat Benepali, zowel op zichzelf gebruikt als in
combinatie met methotrexaat, de progressiesnelheid van
gewrichtsschade, zoals gemeten door middel van
röntgenonderzoek, reduceert en het lichamelijk functioneren
verbetert.
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Indicaties

Juveniele idiopathische artritis

• Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of
negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en
adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende respons
hebben gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet
verdroegen.

• Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten vanaf
12 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op
methotrexaat of die methotrexaat niet verdroegen.

• Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij
adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons
hebben gehad op conventionele therapie of die
conventionele therapie niet verdroegen.

• Etanercept is niet bestudeerd bij kinderen jonger dan
2 jaar.
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Indicaties

Arthritis psoriatica

• Behandeling van actieve en progressieve arthritis
psoriatica bij volwassenen waarbij de respons op vorige
behandeling met een disease-modifying antirheumatic
drug, ontoereikend is gebleken. Het is gebleken dat
etanercept het lichamelijk functioneren van patiënten met
arthritis psoriatica verbetert en de snelheid van progressie
van perifere gewrichtsschade, gemeten door middel van
röntgenonderzoek, vermindert bij patiënten met
polyarticulaire symmetrische subtypen van de
aandoening.
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Indicaties

Axiale spondyloartritis

Spondylitis ankylopoetica

• Behandeling van volwassenen met ernstige actieve
spondylitis ankylopoetica met onvoldoende respons op
conventionele therapie.

Niet-radiografische axiale spondyloartritis

• Behandeling van volwassenen met ernstige niet-
radiografische axiale spondyloartritis met objectieve
verschijnselen van ontsteking, zoals aangegeven door
een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of
aangetoond door middel van magnetische
kernspinresonantie (MRI), die een ontoereikende
respons hebben gehad op niet-steroïdale
ontstekingsremmers (NSAID’s).
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Indicaties

Chronische plaquepsoriasis

• Behandeling van matige tot ernstige plaquepsoriasis bij
volwassenen zonder respons op, of een contraindicatie
of intolerantie voor andere systemische therapie
waaronder ciclosporine, methotrexaat of psoralenen en
ultraviolet-A licht (PUVA).

Pediatrische plaquepsoriasis

• Behandeling van chronische ernstige
plaquepsoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf
6 jaar met onvoldoende controle door, of intolerantie
voor andere systemische therapieën of
fototherapieën.
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Benepali is niet geïndiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten die 

minder dan 62.5 kg wegen. 

Benepali is uitsluitend beschikbaar als

o Een voorgevulde spuit van 25 mg

o Een voorgevulde pen van 50 mg

o Een voorgevulde spuit van 50 mg

Pediatrische patiënten die een andere dosis dan een volledige dosis van 

25 mg of 50 mg nodig hebben, mogen geen Benepali krijgen. Als er een 

alternatieve dosis nodig is, moeten andere etanerceptproducten worden 

gebruikt die een dergelijke optie aanbieden.

De dosis etanercept is gebaseerd op het lichaamsgewicht van pediatrische 

patiënten.

Patiënten die minder dan 62.5 kg wegen moeten nauwkeurig gedoseerd

worden op basis van mg/kg gebruikmakend van het poeder (en ev. 

oplosmiddel) voor oplossing voor injectie.

Pediatrische patiënten
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Basis Training

(Risico Minimalisatie)

Specifieke Training over extra RMM

Product informatie 

• Samenvatting van de

productkenmerken

• Bijsluiter

• Etiket

• Lesgids als hulp bij training van patiënten in het veilige gebruik van
de voorgevulde pen/spuit

• Naaldloos demonstratiemodel*

• Presentatie ter herinnering dat Benepali niet bestemd is voor
gebruik bij kinderen en adolescenten die minder dan 62.5 kg wegen

• Instructiematerialen om de patiënten te laten zien (lesgids)

• Patiëntenwaarschuwingskaart: bijgesloten in de product
verpakking, in te vullen door de arts en aan de patiënt te geven

Trainingsmateriaal beschikbaar voor HCP

*Te verkrijgen via MedInfo_Biogen@quintiles.com of +32 (0)2 808 5947

mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com
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Voorkomen van off-label 

gebruik bij pediatrische 

patiënten

Voorkomen/reduceren van 

medicatiefouten bij de 

voorgevulde pen en de 

voorgevulde spuit

• Benepali is niet geïndiceerd voor

gebruik bij kinderen en adolescenten

die minder dan 62.5 kg wegen

• Benepali is uitsluitend verkrijgbaar in

een dosis die geschikt is voor gebruik

bij kinderen en jongeren die meer dan

62.5 kg wegen

• Pediatrische patiënten die een andere

dosis dan een volledige dosis nodig

hebben, mogen geen Benepali krijgen

• Er zijn andere etanercept producten

verkrijgbaar voor kinderen die minder

dan 62.5 kg wegen

• Patiënten moeten door HCP

getraind worden met behulp van het

demonstratiemodel van de pen*.

• De Verkorte Handleiding (pen) en

de Verkorte Handleiding (spuit)

illustreren stapsgewijze instructies

voor het hanteren en injecteren met

de Benepali voorgevulde pen en de

Benepali voorgevulde spuit.

Samenvatting van de RMM training

*Te verkrijgen via MedInfo_Biogen@quintiles.com

of +32 (0)2 808 5947

mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com
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• HCPs worden erop attent gemaakt dat de patiënten ook een
patiëntenwaarschuwingskaart krijgen, bijgesloten in de Benepali®
doos, met belangrijke veiligheidsinformatie over:

o Het risico van opportunistische infecties en tuberculose (tbc)

o Het risico van congestief hartfalen (CHF)

o Benepali® is niet bestemd voor gebruik bij kinderen en adolescenten die
minder dan 62.5 kg wegen.

• Deze kaart dient door de arts ingevuld te worden.
Voor tbc dienen bij alle patiënten gepaste screeningstests, d.w.z. een
tuberculinehuidtest en thoraxfoto, te worden uitgevoerd. De uitslag van
deze onderzoeken wordt op de ‘Patiëntenwaarschuwingskaart’
genoteerd.

• De patiënten moeten deze kaart tijdens de behandeling en gedurende
2 maanden na de laatste dosis bij zich dragen.

Patiëntenwaarschuwingskaart
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• Verzamel uw benodigdheden:

o Pen/spuit

o Alcoholgaasje

o Wattenbol of gaasje

o Afvalcontainer voor scherpe materialen

• Inspecteer zorgvuldig:

o De pen/spuit

o De oplossing

• Laat het geneesmiddel op kamertemperatuur

komen

Toedieningswijze
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Kies uw injectieplaats

Toedieningswijze

Was uw handen met water 

en zeep

Veeg over de 

injectieplaats met een 

alcoholgaasje
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Toedieningswijze
Pen

Spuit

Trek het naalddopje er recht 

af en gooi het weg in de

vuilnisbak of afvalcontainer 

voor scherpe materialen.

Rek de huid van de 

gereinigde injectieplaats 

zachtjes uit.

Houd de voorgevulde pen in 

een hoek van ongeveer

90 graden met de huid.

Druk de voorgevulde pen 

stevig in de injectieplaats om 

de injectie te starten.

Blijf de voorgevulde pen 

stevig op de injectieplaats

drukken.

Na de tweede klik telt u 

langzaam tot 15 om er zeker 

van te zijn dat de injectie 

compleet is.

Neem de lege pen uit de 

huid.

Controleer of de gele 

zuigerstaaf in het venster te 

zien is om te bevestigen dat 

de volledige dosis is 

toegediend.

Trek het naalddopje recht van de 

naald af en gooi het weg in de 

vuilnisbak of afvalcontainer voor 

scherpe materialen.

Knijp zachtjes een huidplooi op de gereinigde

injectieplaats. Houd de voorgevulde spuit in een hoek 

van 45 graden met de huid. Breng de naald met een 

snelle, dartachtige beweging volledig in de huid.

Druk langzaam op de zuiger 

om alle Benepali oplossing te 

injecteren.

Als de spuit leeg is, trek dan 

de naald onder dezelfde 

hoek uit de huid als bij het 

inbrengen.
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ARTS, APOTHEKER of 

VERPLEEGKUNDIGE

ASSISTENTIE

Als patiënten aanvullende 

vragen hebben
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• Samenvatting van de productkenmerken versie 01/2019 
EPAR versie: eerste publicatie 28/01/2016

Referenties
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• De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen 
geassocieerd met het gebruik van Benepali® te melden aan de afdeling 
Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via

www.gelefiche.be of 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 gele fiche kan worden verzonden per post naar het adres 
Fagg – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 
Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per e-mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

• Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de 
handelsvergunning van het product via MedInfo_Biogen@quintiles.com

Melden van bijwerkingen

http://www.gelefiche.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com
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Informatiemateriaal voor patiënten en extra materiaal kan 

worden aangevraagd bij Biogen, de lokale vertegenwoordiger van 
de handelsvergunninghouder (Samsung Bioepis NL B.V.) per :

• Email: MedInfo_Biogen@quintiles.com

• Telefoon: +32 (0)2 808 5947




