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Glybera® - Alipogeen Tiparvovec 

 

Voorlichtingsmateriaal voor beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg 

 

 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 

geneesmiddel GLYBERA.  

Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om 

een veilig en doeltreffend gebruik van GLYBERA te waarborgen (RMA versie 03/2016). 

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

te schrijven en/of te gebruiken. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 

www.fagg-afmps.be/nl/, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring 
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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 gezondheidsbeoefenaars en patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende 

activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van GLYBERA te waarborgen en 

moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:  

 

- Productinformatie (samenvatting van de productkenmerken, bijsluiter en waarschuwingskaart voor 

patiënten) 

- Voorlichtingsmateriaal voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 

- Voorlichtingsmateriaal voor patiënten 

- Voorvallendagboek voor de patiënt 

 

1) Voorlichtingsmateriaal voor apothekers dat de volgende belangrijke veiligheidselementen bevat: 
• Gedetailleerde richtlijnen voor ontvangst en opslag van het product, voor de bereidingsprocedure en voor het 

hanteren en afvoeren van Glybera 

• Advies om ervoor te zorgen dat patiënten de waarschuwingskaart voor patiënten die in dit pakket zit ontvangen. 

 

2) Voorlichtingsmateriaal voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die 

betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met Glybera met daarin de volgende belangrijke 

veiligheidselementen: 
• Richtlijnen voor het veilig hanteren, toedienen en afvoeren van Glybera 

• Advies over de selectie van geschikte patiënten voor behandeling met Glybera 
o de noodzaak voor het verrichten van genetische tests voorafgaand aan initiatie van de behandeling om vast te 

stellen welke patiënten geschikt zijn voor behandeling 

o de informatie dat patiënten ten tijde van de injectie geen trombocytenaggregatieremmers of andere 

anticoagulantia mogen gebruiken 

o de noodzaak tot het uitsluiten van een infectie voordat met behandeling met immunosuppressiva wordt gestart 

o de noodzaak voor alle patiënten om te worden ingeschreven bij een langlopend 

geneesmiddelenbewakingsprogramma 
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• De noodzaak van regionale of spinale anesthesie 

• Richtlijnen voor de noodzaak van toediening van een immunosuppressivum voorafgaand aan en na de 

behandeling 

• Richtlijnen voor de noodzaak om bij de uitgangssituatie en 6 en 12 maanden na de behandeling de 

immuunrespons te meten 

• Richtlijnen voor de preventie van risico’s die samenhangen met de intramusculaire injecties met Glybera, 

inclusief de noodzaak voor injecties die met behulp van echoscopie of onder elektrofysiologische begeleiding 

worden toegediend 

• Gedetailleerde instructies over de dosis, het aantal en de plaats van de injecties 

• Richtlijnen voor de nazorg van de patiënt, waaronder bewaken op koorts 

• Informatie over het gebruik van Glybera en het voorkomen van een zwangerschap 

• De noodzaak voor het verstrekken van voorlichtingsmateriaal aan patiënten en het voorafgaand aan de 

behandeling vragen van geïnformeerde toestemming om te worden ingeschreven in het register 

• De noodzaak dat patiënten moeten worden geïnformeerd  
o de noodzaak en de duur van het gebruik van een barrièremethode voor anticonceptie 

o het niet mogen doneren van organen, bloed of cellen 

o de noodzaak om een vetarm dieet te blijven volgen en zich te onthouden van het drinken van alcohol 

o de redenen waarom het noodzakelijk is om de waarschuwingskaart voor patiënten, die in elk pakket is 

opgenomen, altijd bij zich te dragen 

o het gebruik van het voorvallendagboek 

• Details van het ziekteregister 
o inschrijving is verplicht voor patiënten die met Glybera worden behandeld 

o patiënten die in een klinisch onderzoek met Glybera worden behandeld moeten aan het eind van het onderzoek 

in het register worden ingeschreven 

o waar mogelijk moeten patiënten met familiaire LPLD die niet met Glybera worden behandeld ook worden 

ingeschreven 

o de noodzaak om voorafgaand aan de behandeling van de patiënt het formulier voor geïnformeerde toestemming 

te krijgen 

o hoe patiënten moeten worden ingeschreven – inclusief patiënten die niet met Glybera worden behandeld 
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3) Voorlichtingsmateriaal voor patiënten die worden behandeld met Glybera bevat de volgende 

belangrijke veiligheidselementen: 
• Informatie over de behandelprocedure met Glybera 

• Informatie over de klachten en symptomen waarop na de behandeling moet worden gecontroleerd 
o informatie over de klachten en symptomen die wijzen op een vermindering/verlies van de werkzaamheid 

o het gebruik van het voorvallendagboek en wat hierin moet worden geregistreerd 

• Informatie over de noodzaak voor lange termijn follow-up bij gebruik van Glybera, inclusief het register 

• Informatie over de noodzaak tot het voorkomen van een zwangerschap 

• Advies over de noodzaak en de duur van het gebruik van een barrièremethode voor anticonceptie 

• Het niet mogen doneren van organen, bloed of cellen 

• Advies over de noodzaak tot het blijven volgen van een vetarm dieet en zich te onthouden van het drinken van 

alcohol 

• De noodzaak van het altijd bij zich dragen van de waarschuwingskaart voor patiënten, die in elk pakket is 

opgenomen. 

 

De vergunninghouder levert ook in elk pakket geneesmiddelen een waarschuwingskaart voor patiënten. 
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Overzicht 

1. Glybera – Indicatie 

2. Inleiding 

3. Doel van het informatiemateriaal 

4. Glybera  

5. Overwegingen alvorens Glybera voor te schrijven 

6. Overwegingen bij de toediening van Glybera  

7. LPLD-ziekteregister  

8. Aanvullende informatie 

9. Handtekeningpagina 

 

 

 

Dit materiaal moet worden gelezen in samenhang met de goedgekeurde Samenvatting van de 

Productkenmerken van Glybera (SKP). 
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Glybera - Indicatie 

Glybera is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten met de diagnose familiaire 

lipoproteïnelipasedeficiëntie (LPLD) die ernstige of meerdere pancreatitisaanvallen 

hebben doorgemaakt, ondanks een vetarm dieet. De diagnose LPLD moet door 

middel van genetisch onderzoek worden bevestigd. De indicatie is beperkt tot 

patiënten met detecteerbare waarden van het LPL-eiwit. 

 

Raadpleeg voor de volledige productinformatie de Samenvatting van de 

Productkenmerken (SKP) van Glybera. 

 

Een exemplaar van de SKP is beschikbaar in dit informatiepakket of kan worden 

gedownload van www.fagg-afmps.be/nl/, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 

geneesmiddel”. 

 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002145/WC500135472.pdf


Inleiding 

Glybera is een gentherapie die in Europa is goedgekeurd voor toepassing bij mensen. 

 

Glybera is bewezen effectief en veilig bij patiënten voor de behandeling van 

lipoproteïnelipasedeficiëntie (LPLD), waarvoor geen andere behandeling bestaat. 

 

Glybera heeft de status van weesgeneesmiddel (orphan drug); omdat LPLD een 

zeldzame ziekte is, werd een beperkt aantal patiënten opgenomen in het klinische 

onderzoek dat tot de registratie van het product heeft geleid. 

 

Dit document maakt deel uit van een compleet informatiepakket met daarin 

  Informatie voor de kliniek 

  Informatie voor de apotheek 

  Informatie voor de patiënt 
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Doel van het informatiemateriaal 

Het doel van dit informatiemateriaal is om u voor te bereiden op, en te ondersteunen bij 

de behandeling van patiënten met Glybera 

 

Er wordt informatie gegeven over de selectie en behandeling van patiënten, technieken 

voor toediening van Glybera en veilig werken met het product, en de verwijdering van 

Glybera 

 

U krijgt ook informatiemateriaal voor de patiënt zodat u deze goed kunt informeren en 

hij/zij op de behandeling zal zijn voorbereid. Dit materiaal bestaat uit: 

o de patiëntenbijsluiter 

o Waarschuwingskaart voor patiënten 

o patiëntvriendelijk overzicht van behandeling met Glybera  

o het patiënten voorvallendagboek 
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Voordelen van Glybera 

De voordelen van Glybera zijn het vermogen om expressie van het lipoproteïnelipase-

eiwit bij deficiënte patiënten mogelijk te maken; deze patiënten lijden aan ernstige of 

herhaalde aanvallen van pancreatitis 

 

In klinisch onderzoek: 

 Is in geïnjecteerde spieren langdurige expressie van biologisch actief LPL-eiwit 

aangetoond 

 

 Verminderde Glybera aanvankelijk de triglycerideconcentratie en verbeterde het het 

metabolisme van chylomicrons tot 52 weken na behandeling 

 

 Patiënten met een voorgeschiedenis van meerdere pancreatitisaanvallen die tot 3 

jaar na de behandeling werden gevolgd, hadden een afnemende incidentie en ernst 

van de pancreatitis 
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Selectie van patiënten 

Voor behandeling met Glybera geschikte patiënten zijn: 

 Volwassenen met de diagnose familiaire lipoproteïnelipasedeficiëntie (LPLD) die  

ernstige of meerdere pancreatitisaanvallen hebben doorgemaakt, ondanks een 

vetarm dieet 

 

 De diagnose moet door middel van genetisch onderzoek worden bevestigd 

 

 Patiënten die bereid zijn om geïnformeerde toestemming te geven, nemen deel aan 

een langdurig surveillanceprogramma/ziekteregister 

 

 Er moeten detecteerbare concentraties LPL-eiwit aanwezig zijn 

 

 Patiënten mogen niet eerder met Glybera zijn behandeld 
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Contra-indicaties 
 

• Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de in de SKP 

vermelde hulpstoffen 

 

• Immunodeficiëntie of patiënten met een actieve infectie bij instelling van 

immunosuppressiva  

 

• Patiënten met een verhoogd bloedingsrisico (zoals trombocytopenie) mogen gezien 

het grote aantal noodzakelijke intramusculaire injecties niet worden behandeld.  

 

• Patiënten met een spierziekte (zoals myositis) mogen gezien het grote aantal 

noodzakelijke intramusculaire injecties niet worden behandeld.  

 

• Trombocytenaggregatieremmers of andere anticoagulantia mogen niet gelijktijdig met 

Glybera worden gebruikt op het moment van injectie en gedurende minimaal een 

week voor of een dag na de injectie 

 

• Gebruik van orale anticonceptiva is bij LPLD-patiënten gecontra-indiceerd  
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Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 1 

Glybera mag alleen worden toegediend aan patiënten met een LPL-eiwitmassa van minimaal 5% van 

normaal. De LPL-eiwitmassa moet worden bepaald met behulp van ELISA of een vergelijkbare 

methode. De LPL-eiwitmassa moet in een bloedmonster van de patiënt worden gemeten en 

worden vergeleken met een controlemonster van een gezonde vrijwilliger. 

 

Aan patiënten wordt geadviseerd om door te gaan met het volgen van hun standaard vetarme dieet en 

zich te onthouden van het drinken van alcohol. 

 

Er zijn slechts beperkt gegevens beschikbaar over patiënten met diabetes. Diabetes mellitus komt 

vaak voor bij patiënten met de ernstigste symptomen van LPLD. De kans om patiënten met 

diabetes die lijden aan LPLD te behandelen moet door de arts zorgvuldig worden overwogen. 

 

Onmiddellijk voorafgaand aan de start van het regime met immunosuppressiva en voorafgaand aan de 

Glybera-injectie moet de patiënt worden gecontroleerd op symptomen van een actieve 

infectieziekte van welke aard dan ook, en in geval van een dergelijke infectie moet de start van de 

behandeling worden uitgesteld totdat de patiënt is hersteld. 
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Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen 2 
Bij LPLD is sprake van een toestand van hyperviscositeit/hypercoagulabiliteit. Tijdens en kort na 

toediening van Glybera kunnen spinale anesthesie en multiple intramusculaire injecties het risico 

van een (trombo-)embolisch voorval vergroten. Voorafgaand aan toediening van Glybera wordt 

beoordeling van het risicoprofiel van elke individuele persoon geadviseerd. Volg de van 

toepassing zijnde lokale of internationale richtlijnen voor profylaxe. 

 

Behandelde patiënten mogen geen bloed, organen, weefsels of cellen voor transplantatie doneren. 

Deze informatie wordt ook in de Glybera Waarschuwingskaart voor patiënten verstrekt. 

 

Bij behandelde patiënten kan een stijging van de creatine kinase activiteit in het serum voorkomen dat 

optreedt ongeveer 2 weken na toediening, piekt na ongeveer 8 weken en dan terugkeert naar de 

uitgangswaarde in week 26. 

 

Biopsieën van spierweefsel hebben een infiltratie van lymfocyten en macrofagen aangetoond. De 

lange-termijn gevolgen van deze cellulaire infiltratie zijn onbekend. 

 

Aan vrouwen die zwanger kunnen worden, moet worden geadviseerd om tot minstens 12 maanden na 

toediening van Glybera als anticonceptie een betrouwbare barrièremethode te gebruiken. 

 

Gezien de aard van LPLD kunnen vrouwen met de aandoening LPLD over het algemeen geen 

borstvoeding geven. Het is niet bekend of Glybera in de moedermelk wordt uitgescheiden. 

Glybera mag niet worden toegediend aan vrouwen die borstvoeding geven. 
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Glybera – Bijwerkingen 

De meest voorkomende bijwerkingen van Glybera zijn lokale, met de injectie 

samenhangende reacties zoals pijn in een ledemaat en contusies. Ook zijn koorts en 

vermoeidheid gemeld.  

 

Verhogingen in serum creatine kinase activiteit kan optreden na behandeling met 

Glybera 

 

Tekenen van acute en chronische myositis zoals infiltraten van lymfocyten en 

macrofagen werden waargenomen in biopsieën van spierweefsel genomen tot 52 

weken na behandeling 

 

Lokale pijn of gevoeligheid kan symptomatisch worden behandeld met bijvoorbeeld lokale 

of systemische pijnstillers en/of koortsremmers (bv. paracetamol).  

 

Raadpleeg a.u.b. de SKP voor de volledige productinformatie. 



 

 

Systeem / orgaanklasse  Zeer vaak Vaak 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 
Minder eetlust 

Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn 
Brandend gevoel, duizeligheid, gevoel dat er 

insecten in de huid kruipen, presyncope 

Oogaandoeningen Lipaemia retinalis 

Bloedvataandoeningen Hypertensie 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- 

en 

mediastinumaandoeningen 

Dyspnoe bij inspanning, pulmonale embolie 

Maagdarmstelsel-

aandoeningen 
Buikpijn, misselijkheid, obstipatie 

Huid- en 

onderhuidaandoeningen 

Abnormale haargroei, palmairplantair 

erytrodysesthesiesyndroom, huiduitslag 

Zeer vaak = 1/10; vaak =1/100 tot <1/10; Binnen iedere frequentie worden 

bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.  

Volgende bijwerkingen worden geassocieerd 

met Glybera (1) 



Zeer vaak = 1/10; vaak =1/100 tot <1/10 

Volgende bijwerkingen worden geassocieerd 

met Glybera (2) 

Systeem / orgaanklasse Zeer vaak Vaak 

Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

Pijn in 

extremiteit 

Artritis, last van de ledematen, 

spierkrampen, spierspanning, stijfheid van 

de skeletspieren, myalgie, spierpijn, nekpijn, 

gevoel van zwaarte, acute en chronische 

myositis 

Algemene aandoeningen en 

Toedieningsplaatsstoornissen 

Vermoeidheid, 

Hyperthermie 

Koude rillingen, pijn op de injectieplaats, 

perifeer oedeem, pyrexie 

Onderzoeken 

Verhogingen in 

serum creatine 

kinase activiteit 

Letsels, intoxicaties, en 

verrichtingscomplicaties 
Contusie 

Ongemak op de injectieplaats, oedeem op 

de injectieplaats, pruritus op de 

injectieplaats 



SLIDE 17 | Informatie voor klinisch personeel |   

© uniQure, Nederland | V7.0  

Glybera – Systemische aanwezigheid 

Tijdens of kort na de toediening van Glybera is een deel van de stof waarschijnlijk systemisch 

aanwezig. 

 

Uit klinisch onderzoek bleek: 

• Hoogste concentraties in het serum met een snelle klaring met 1 tot 2 logs per week 

• Urine na 3 tot 4 weken na toediening volledig geklaard 

• Speeksel 8 weken na toediening geklaard 

• Feces 8 weken na toediening geklaard 

• Voorbijgaande zeer lage concentraties gedetecteerd in de zaadvloeistof 

 

AAV-gebaseerde vectoren, zoals in Glybera, zijn niet besmettelijk voor anderen als deze met urine en 

feces worden uitgescheiden, en blijven alleen in serum tot 48 uur na toediening besmettelijk. 

Daarom kunnen patiënten na toediening hun normale leven hervatten en zijn geen speciale 

voorzorgen nodig voor verwijdering van urine of feces. Ook hoeft de patiënt niet geïsoleerd of 

ingesloten gehouden te worden. 

 

Om het lage risico van besmetting van anderen tot een minimum te beperken, wordt aanbevolen als 

anticonceptie een betrouwbare barrièremethode te gebruiken, zowel voor behandelde vrouwen 

als behandelde mannen en hun partners tot 12 maanden na toediening van Glybera, inclusief 

vasectomiepatiënten 

 



SLIDE 18 | Informatie voor klinisch personeel |   

© uniQure, Nederland | V7.0  

Glybera - Immunosuppressiva 

Tijdens de klinische ontwikkeling van Glybera is geen immuunrespons tegen het LPL-gen 

waargenomen, terwijl er wel een immuunrespons tegen de AAV-capside is gezien. 

Om een immuunrespons tegen de AAV-capside te verminderen, moet een immunosuppressieve 

behandeling worden toegediend 

De volgende immunosuppressieve behandeling, die gebruikt is tijdens klinisch onderzoek, wordt 

aanbevolen: 

• Ciclosporine (3 mg/kg/dag): te beginnen 3 dagen voor en voortgezet tot 12 weken na toediening 

van Glybera  

• Mycofenolaatmofetil  (2 x 1 g/dag): te beginnen 3 dagen voor en voortgezet tot 12 weken na 

toediening van Glybera  

• Methylprednisolon, 1 mg/kg IV bolus, eenmalig, ½ uur voor de injecties met Glybera 

 

De patiënt moet vóór instelling van de immunosuppressiva en tijdens behandeling daarmee worden 

gecontroleerd op symptomen van een actieve infectieuze aandoening van welke aard dan ook. 

 

 

Raadpleeg a.u.b. de SKPs van de geselecteerde producten voordat toediening van 

immunosuppressiva wordt ingesteld 



Beoordeling van de immuunfunctie 

De behandeling moet worden gecontroleerd door neutraliserende antilichamen en de T-

cel-respons tegen AAV1 en LPLS447X te meten bij baseline en na 6 en 12 maanden 

behandeling 
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Glybera – Informatie voor patiënt 

Bijsluiter 

• Moet ruim vóór toediening van Glybera aan de patiënt worden gegeven 

• Kan ook worden gedownload van: www.fagg-afmps.be/nl/, rubriek “BIJSLUITER en 

SKP van een geneesmiddel”, vraag aan bij apotheek of via 

medicalinfo.belgium@chiesi.com 

 

Informatiebrochure voor LPLD-patiënten 

• Geef de patiënt de brochure “Glybera: Informatie voor de patiënt” als overwogen 

wordt het middel aan die patiënt voor te schrijven. 

• Beschikbaar in het informatiepakket of op te vragen via 

medicalinfo.belgium@chiesi.com  

 De informatiebrochure voor LPLD-patiënten bevat complete informatie over LPLD, 

behandeling met Glybera, aanbevelingen voor nazorg na toediening van Glybera en 

informatie over het LPLD-ziekteregister.  



Advies aan de patiënt 

De patiënt moet worden geïnformeerd dat 

 Glybera een nieuw geneesmiddel is dat alipogeen tiparvovec bevat, een gentherapie 

die werkt door een gen in het lichaam af te geven om een genetisch tekort te 

corrigeren. Glybera wordt gebruikt voor de behandeling van lipoproteïne-

lipasedeficiëntie en werkt door een functioneel gen toe te voegen. Glybera kan 

verhoogde lipideconcentraties in het bloed verminderen en de incidentie van 

pancreatitisaanvallen verminderen. Glybera gaat gepaard met weinig bijwerkingen, 

die vooral met de toediening samenhangen. 

 

Glybera wordt in de lichaamscellen gebracht door een virale vector. Deze vector is niet 

besmettelijk. De eerste maand na toediening van Glybera wordt deze uit het 

lichaamsvocht verwijderd. Om het lage risico van overdracht van de virusvector aan 

anderen te verminderen, moet de patiënt geadviseerd worden om tot 12 maanden na 

behandeling met Glybera als anticonceptie een barrièremethode te gebruiken en 

nooit organen, bloed of cellen te doneren. 
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Advies aan de patiënt 

In klinisch onderzoek werd Glybera toegediend terwijl patiënten een vetarm, alcoholvrij  

dieet kregen. Daarom is er geen informatie beschikbaar over de toepassing van Glybera 

zonder dieetrestricties.  

 

Patiënten moet geadviseerd worden om een vetarm, alcoholvrij dieet te volgen. 

 

De patiënten moet ook geadviseerd worden om  

 

• De Waarschuwingskaart  voor patiënten altijd bij zich te dragen zodat andere 

zorgverleners in geval van nood weten dat de patiënt met Glybera is behandeld 

• Het patiënten voorvallendagboek te gebruiken om bijwerkingen en met LPLD 

samenhangende symptomen te noteren 
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Glybera - Patiënteninformatiebrochure 

Neem de brochure met de patiënt door en bespreek zijn of haar eventuele zorgen. 
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Glybera - Patiënteninformatiebrochure 

Neem de brochure met de patiënt door en bespreek zijn of haar eventuele zorgen. 
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Glybera – Waarschuwingskaart voor 

patiënten 
• Met Glybera afgegeven aan de apotheek  

• De arts wordt verzocht de waarschuwingskaart aan de patiënt te overhandigen  

• Voeg naam en (nood)telefoonnummer van arts toe 

• Adviseer de patiënt om de kaart altijd bij zich te dragen 

• Informeer de patiënt dat hij/zij nooit bloed, organen of weefsel mag doneren 

 



Glybera  

Bereiding, toediening en verwijdering  
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Glybera – Gentherapie 

Glybera is een type geneesmiddel voor geavanceerde therapie dat ‘geneesmiddel voor 

gentherapie’ wordt genoemd. Glybera is ook een genetisch gemodificeerd (Micro)-

Organisme (GGM of GGO)   

 

Het AAV1-virus waaruit Glybera is verkregen veroorzaakt geen ziekte bij mensen en kan 

zich niet vermenigvuldigen. 

 

Glybera moet worden behandeld zoals andere geneesmiddelen voor injectie 

 

Passende beschermende kleding moet worden gebruikt zoals bij vergelijkbare invasieve 

procedures 

 

Raadpleeg uw lokale instantie voor biologische veiligheid voor meer informatie over 

lokaal beleid/voorzorgen/procedures 



Glybera – Hoe werkt het 

• Na IM injectie van Glybera (1) dringt de 
vector de spiercellen binnen (2-4).  Het 
eenstrengige DNA wordt ontdaan van het 
omhulsel en naar de kern geleid (5-6).  

 Na opname in de kern wordt 
dubbelstrengig LPL- DNA gevormd (7). 
Het dubbelstrengig DNA vormt stabiele 
episomale concatemeren (8). Uit deze 
structuren wordt dan het LPL-eiwit 
gevormd (8).  

 

• Het functionele LPL-enzym wordt van de 
interstitiële ruimte naar de endotheliale 
zijde van de capillairen gebracht (9), waar 
het wordt gebonden aan heparansulfaat-
proteoglycanen (10) waar het 
chylomicronen en VLDL delipideert. 

 

• Na toediening van Glybera is de 
genexpressie niet direct. Op basis van 
preklinisch onderzoek wordt geschat dat 
optimale transgene expressie enkele 
weken na toediening wordt bereikt.  
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Glybera – Voorschrijven 

Omdat Glybera voor een specifieke patiënt wordt gemaakt, moet het ruim van tevoren 

volgens de lokale procedures via de apotheek worden besteld 

 

Als u Glybera voorschrijft, vul dan de handtekeningpagina in aan het einde van dit 

document 

 

Geef daarnaast de apotheek informatie over: 

• Gewicht van de patiënt 

• Datum van de geplande toediening 

• Geboortedatum van de patiënt 

 

Houd minstens 4 weken aan tussen voorschrijven en toediening 
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Glybera – Dosering en toediening 
Totale dosis: 1 x 1012 gc/kg lichaamsgewicht 

 

Toegediend via een eenmalige reeks intramusculaire injecties in de beenspieren 

• Aantal injecties hangt af van het gewicht van de patiënt  

 (bv. 47 injecties voor een persoon van 70 kg) 

• Max. 0,5 ml per injectieplaats  

 

Spinale (plaatselijke) anesthesie wordt aanbevolen; indien niet mogelijk, dan wordt diepe 

sedatie aanbevolen. 

Aanbevolen wordt om intramusculaire injecties met behulp van ultrasound of onder 

elektrofysiologische begeleiding (d.m.v. EMG-naalden)  te geven om systemische 

injectie te voorkomen. 

Geadviseerd wordt dat de apotheker en de behandelend arts ruim vóór de toediening 

afstemmen om de EMG-naalden te bestellen die gebruikt worden voor 

intramusculaire injectie onder elektrofysiologische begeleiding, omdat de levertijd 

lang kan zijn. 

 

Glybera SKP 2012 
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Glybera – Dosisberekening 

Stap 

Berekening  

Voorbeeldpatiënt weegt 70 kg 
Gegevens 

Aantal te bestellen flacons Glybera 

Aantal flacons = Gewicht patiënt (afgerond op hele 

kg) ÷ 3, dan afronden op eerstvolgende hele getal 

Voorbeeld: 70/3 = 23,33 

24 Flacons 

Bereken het totaal aantal toe te 

dienen injecties Glybera 

Aantal injecties = Gewicht persoon (afgerond op hele 

kg) ÷ 3, vermenigvuldigen met 2, dan afronden op 

eerstvolgende hele getal 

Voorbeeld: 23,33 x 2= 46,66 

47 Injecties 

Bereken aantal injectiespuiten met 

Glybera (elk gevuld met 0,5 ml) 

Aantal injectiespuiten = Aantal injecties 

Voorbeeld: 47 injectiespuiten nodig 
47 Injectiespuiten 



Voorbeelden van dosisschema's op 

basis van gewicht van patiënt  

Lichaams-

gewicht  

(kg) 

Aantal flacons 

 (1 ml)  

Aantal 1 ml 

injectiespuiten 

(elk gevuld 

met 0,5 ml)  

Aantal 

injecties 

  

40 14  27 27  

50 17 34 34 

60 20 40 40 

65 22 44 44 

70 24 47 47 

75 25 50 50 

80 27 54 54 

90 30 60 60 
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Glybera – Geleverd door de apotheek 
•Glybera wordt geleverd in een kartonnen doos 

met kleine voorgevormde, doorzichtige en 

verzegelde plastic verpakkingen met elk 2 of 3 

flacons Glybera 1 ml. Alle verpakkingen hebben 

het etiket: "Bevat GGO" omdat Glybera een 

gentherapieproduct is. De definitieve 

buitenverpakking bevat een variabel aantal 

verpakkingen in overeenstemming met de voor 

de patiënt specifiek vereiste dosis. 

 

•Glybera wordt door de apotheek uitgegeven als 

voorgevulde 1 ml injectiespuiten 

 

•Het individueel lotummer en het codenummer 

patiënt worden op de Waarschuwingskaart  voor 

patiënten genoteerd en worden gebruikt in/op de 

patiënt-notities en het LPLD-ziekteregister 

 

•De apotheek geeft de klinische staf 2 Glybera 

Waarschuwingskaarten voor patiënten 
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Glybera - Aanbevolen handelingen 

voor dag van toediening 

• Controleer of de patiënt aanwezig is en geen infecties heeft. Als hij of zij wel 
een infectie heeft, overweeg dan de toediening van Glybera uit te stellen 

• Controleer of er een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor toediening 
van een gentherapieproduct 

• Controleer of de anesthesie/sedatie geregeld is 

• Controleer of begeleiding van de IM injecties met ultrasound of 
elektrofysiologie geregeld is 

• Begeleiding van IM injecties wordt aangeraden om onbedoelde 
intravasculaire injectie te vermijden 

• Markeer de injectieplaatsen op de bovenbenen en waar nodig de 
onderbenen van de patiënt (zie volgende slide voor details) 

• Controleer of het vereiste aantal met Glybera gevulde injectiespuiten 
aanwezig is; zo niet, neem contact op met de apotheek 
 

 



Richtlijnen voor injecteren Glybera 

•Aanbevolen wordt Glybera toe te dienen 
in de vastus lateralis en de vastus medialis 
van de musculus quadriceps en -indien 
nodig- in de kuiten. 

•Markeer eerst de injectieplaats met pen, 
daarna met een zwarte, dikke, 
permanente stift 

•Meet de totale lengte van het 
gemarkeerde gebied in cm en bereken de 
gemiddelde afstand tussen de puntjes 
(2,5-3 cm).  Markeer de injectieplaatsen 
op maximaal 4 lijnen die parallel aan het 
been lopen. 5 injectieplaatsen per lijn. Dat 
geeft dus 5 rijen van 4 injecties op elk 
bovenbeen  
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Richtlijnen voor injecteren Glybera 

Als het totaal aantal injecties 

 > 40  maar ≤ 60 is, worden daarnaast 
twee lijnen met 5 injectieplaatsen elk op 
de binnenzijde van de kuiten gemarkeerd 

Als het totale aantal injecties  

> 60 is, moeten daarnaast extra 
injectieplaatsen worden gevonden op 
dezelfde spieren, bijvoorbeeld door een 
afstand tussen de injectie-plaatsen van 2,5 
cm in plaats van 3 cm aan te houden 

•Markeer de benen in ontspannen positie 
waarbij de voeten naar buiten leunen, 
zodat de binnenzijden van de kuiten 
zichtbaar zijn 

•Begin onderaan de ledematen te 
markeren om de slagader te vermijden die 
naast het kuitbeen ligt  
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Glybera - Ongeveer 30 minuten voor 

toediening 

• Passende anesthesie toedienen 

 

• Dien waar nodig een IV bolus met 1 mg/kg methylprednisolon toe 
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Glybera - Toediening 

• Draag passende, beschermende kleding tijdens toediening van Glybera (bv. voor 

eenmalig gebruik: operatieschort, handschoenen, mond/neuskapje) 

 

• Als de patiënt voldoende anesthesie heeft ontvangen, worden de Glybera-injecties 

toegediend: 

• Alleen intramusculaire toediening 

• Maximaal 0,5 ml per injectie 

•Eén flacon bevat Glybera voor twee injecties 

• Aanbevolen wordt om IM injecties met behulp van ultrasound of onder 

elektrofysiologische begeleiding (d.m.v. EMG-naalden) toe te dienen 

 

• In het onwaarschijnlijke geval van een onbedoelde (gedeeltelijke) intraveneuze 

toediening van Glybera, worden geen speciale voor- of nazorgmaatregelen geadviseerd.  

Buiten gebrek aan effect worden geen specifieke bijwerkingen verwacht  De intra-

musculaire injecties moeten worden voltooid zoals gepland.  
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Glybera - Na toediening 

• Steriliseer na toediening van Glybera de benen met jodium om eventueel resterend 

Glybera te inactiveren. 

• Reinig dan de benen en leg aan de patiënt uit dat de benen een paar dagen 

geelachtig kunnen blijven. 

 

• Verzamel alle materialen die in contact zijn geweest met Glybera (injectiespuiten, 

naalden, doekjes, handschoenen enz.) en verwijder deze materialen volgens de 

lokale procedures voor biologisch gevaarlijk afval. 

 

• Eventueel niet-gebruikte met Glybera gevulde injectiespuiten moeten aan de 

apotheek worden geretourneerd voor geneesmiddel verantwoording doeleinden en 

worden verwijderd volgens de lokale procedures voor verwijdering van 

gentherapieproducten.  

 

• Controleer de patiënt en schrijf waar nodig pijnstillers en/of koortsremmers voor. 
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Na Glybera - Controle van patiënt (1) 

Risico op (trombo-)embolie, anticoagulantia 

• Waar nodig moet profylactische antitrombotische therapie worden voortgezet/ingesteld/aangepast 

• Herstart de behandeling met anticoagulantia/trombocytenaggregatieremmers, indien nodig 

 

Vitale functies, inclusief lichaamstemperatuur 

• Controleer voor ontslag dat de vitale functies, inclusief temperatuur, normaal zijn  

• Bij enkele patiënten is tijdens klinisch onderzoek koorts gemeld (meestal licht tot matig, ging in 

uren-dagen voorbij); als koorts optreedt, overweeg dan gebruik van koortsremmers en controleer 

op gelijktijdige niet-onderkende infectie* 

 

Lokale reacties op de injectieplaats 

• Controleer injectieplaatsen en geef eventueel het advies om een paar dagen eenvoudige 

pijnstillers te gebruiken 

 

Ontlasting, urine 

• Geen speciale voorzorgen nodig; patiënt kan als gewoonlijk van toilet gebruik maken 

 
* NB.  De koorts kan het gevolg zijn van een milde inflammatoire reactie op het AAV of andere subklinische virale of 

bacteriële infectie die voorafgaand aan de toediening van alipogene tiparvovec en immunosuppressiva niet 

opgemerkt zijn. De koorts die werd waargenomen tijdens klinisch onderzoek kan bij sommige patiënten ook een 

reactie geweest zijn op het grote aantal injecties of de spinale anesthesie.   
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Na Glybera - Controle van patiënt (2) 

Spierpijn of -schade en risico op acute en chronische myositis 

 

• Controleer serum creatine kinase levels op regelmatige tijdstippen (baseline, en 3, 6, 9, 12  

maanden en 2 jaar na Glybera toediening) 

• In het geval van aanhoudende verhoogde serum creatine kinase activiteit (> x3 bovengrens van 

normaal) en/of klinische verschijnselen van myositis zoals spierzwakte dat weken tot maanden na 

toediening kan optreden in de geïnjecteerde spieren, overweeg meer frequente controle van de 

serum creatine kinase activiteit en/of MRI beeldvorming van de geïnjecteerde spieren. 
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Glybera - Melding van bijwerkingen 

Meld alle bijwerkingen of reacties, verwacht en onverwacht, ernstig of niet, die volgens u mogelijk 

verband houden met Glybera zo snel mogelijk maar binnen 1 werkdag  aan:   

 

Diamond PV Services Ltd  

E-mail: pvservices@diamondpharmaservices.com  

Telefoon +44 (0) 1279 406759 

Fax +44 (0) 1279 418 964 

 

Ernstige ongewenste voorvallen of ernstige bijwerkingen zijn voorvallen die: 

• de dood tot gevolg hebben 

• levensbedreigend zijn 

• ziekenhuisopname noodzakelijk maken of verlenging van de bestaande ziekenhuisopname tot gevolg 

hebben 

• blijvende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid veroorzaken 

• zich uiten in een aangeboren afwijking/misvorming  

 Belangrijke medische voorvallen (bij voorkeur ook direct gemeld) zijn voorvallen die mogelijk niet direct 

levensbedreigend zijn of de dood of ziekenhuisopname tot gevolg hebben, maar de patiënt in gevaar 

brengen of interventie vereisen om een van de andere uitkomsten in de definitie hierboven te 

voorkomen. Deze moeten over het algemeen ook als ernstig worden beschouwd. 

 

mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
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Glybera - Melding van bijwerkingen  

• Aanvullend worden de klinische staf en de medewerkers van de apotheek 
aangemoedigd om melding te maken van: 

• Ieder geval van overdosering;  

• Ieder geval van blootstelling tijdens de zwangeschap of het geven van borstvoeding; 

• Ieder ander effect of situatie met een mogelijk of bekend nadelig efect voor de 
gezondheid; 

• Enig teken van verlies aan werkzaamheid; 

• Elke reactie die van belang wordt geacht om te melden. 

 

• De klinische staf en de medewerkers van de apotheek worden ook aangespoord om 
elke bijwerking, verwacht of onverwacht, al dan niet ernstig, mogelijk gerelateerd aan 
het gebruik van de gelijktijdig toegepaste medicatie (bv. immunosuppressiva) aan de 
fabrikant en/of aan de verantwoordelijke instanties te melden volgens de nationale 
richtlijnen*. 

 

*Melding van bijwerkingen: De gezondheidsbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van GLYBERA 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 naar het adres FAGG – 

BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail 

naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.  
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Glybera - Morsen 
Opruimmateriaal met absorberende doekjes en een geschikt reinigingsmiddel 

(bijvoorbeeld chloorafgevend ontsmettingsmiddel) moeten bij de bereiding en 
toediening van Glybera te allen tijde in het vertrek aanwezig zijn 

 
Voor morsen op een glad oppervlak (bijvoorbeeld een werktafel of vloer): 

• Doe direct een mond/neuskapje voor en trek handschoenen aan  

• Absorbeer met doekjes of tissues; 

• Ontsmet met ontsmettingsmiddel met virusdodend effect (bv. chlorineafgevende oplossing 1,0 
gram chloor per liter), geef minstens 10 minuten contacttijd 

• Verwijder besmette materialen, inclusief handschoenen, in bak voor biologisch gevaarlijk 
materiaal 

 

Bij morsen op niet-gladde oppervlakken: 

• Doe direct een mond/neuskapje voor en trek handschoenen aan  

• Verwijder besmette materialen in een bak voor biologisch gevaarlijk materiaal  

• Doe materiaal in een zak voor sterilisatie (autoclaaf) en was volgens lokale standaardprocedures; 

 

Als lichaam in direct contact komt (bv. druppel op handen): 

• Ontsmet gebied met jodiumtinctuur (om te voorkomen dat de AAV-vector via de afvoer in het 
milieu komt) 

• Was met water en zeep 

 

NB: Alcohol is geen geschikt ontsmettingsmiddel voor AAV-virussen of daaruit verkregen producten 
(Glybera) 
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Glybera - Onbedoelde blootstelling 
Prikaccident: 

• Wond goed laten bloeden 

• Goed spoelen met water of normale zoutoplossing 

• Ontsmetten met jodiumtinctuur tenzij de persoon allergisch is 

 

Contact met slijmvliezen: 

• Direct spoelen met water of normale zoutoplossing 

 

NB: Alcohol is geen geschikt ontsmettingsmiddel voor AAV-virussen (Glybera) 

 Alle gebruikte materialen, waaronder handschoenen, dienen afgevoerd te worden in een een bak 

voor biologisch gevaarlijk materiaal (geschikt voor genetisch gemodificeerd materiaal); 

 Voor de buitenkant van de bak voor biologisch gevaarlijk materiaal en de waszak wordt 

desinfectie met 1.000 ppm chloor (1,0 gram chloor per liter) aanbevolen. 

 Andere geschikte virusdodende producten zijn 1-2% Virkon en 6% waterstofperoxide. 

 

 Als voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals omschreven in de SKP en 

de lokale verwerkingsprocedures voor gentherapieproducten, zijn de risico's voor 

mensen en het milieu verwaarloosbaar.  
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Glybera – Melding van onbedoelde 

blootstelling 

Als een medewerker onbedoeld is blootgesteld aan Glybera, bijvoorbeeld door een 

prikaccident, meld dit incident dan zo snel mogelijk maar binnen 1 werkdag aan:  

Diamond PV Services Ltd  

E-mail: pvservices@diamondpharmaservices.com  

Telefoon +44 (0) 1279 406759 

Fax +44 (0) 1279 418 964 

 

Meld het incident ook aan de bedrijfsarts volgens lokaal beleid/voorschrift. 

 

 

mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
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LPLD-ziekteregister 

Alle patiënten die met Glybera worden behandeld, worden in 

het ziekteregister opgenomen. Daarnaast worden patiënten 

die in een klinisch onderzoek met Glybera zijn behandeld, aan 

het eind van het onderzoek in het ziekteregister opgenomen. 

Artsen worden ook aangespoord om patiënten met familiaire 

LPLD die niet met Glybera worden behandeld, in het 

ziekteregister op te nemen. 

 

Vóór behandeling met Glybera is het verplicht om 

geïnformeerde toestemming aan de patiënt te vragen voor 

opname in het LPLD-ziekteregister 
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Glybera – LPLD-ziekteregister (1) 

Achtergrond: 

UniQure zet zich in voor uitbreiding van de beperkte wetenschappelijke kennis van LPLD.  

Daarnaast zet UniQure zich in voor grondige monitoring van de effectiviteit en veiligheid 

van Glybera op de lange termijn. Daarom is specifiek voor patiënten met LPLD een 

ziekteregister opgezet. 

 

LPLD-ziekteregister: 

Een internationaal, prospectief, niet-interventioneel, multicenter, longitudinaal, register-

gebaseerd cohortonderzoek waarin gegevens over patiënten met LPLD worden 

gedocumenteerd. 

 

Het LPLD-ziekteregister staat open voor alle patiënten met een genetisch bevestigde 

diagnose LPLD die worden behandeld door een arts die aan het LPLD-ziekteregister 

deelneemt (hetzij op een centraal behandelingscentrum - of lokaal in het eigen 

ziekenhuis van de patiënt). 
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Glybera – LPLD-ziekteregister (2) 

 

Doelstellingen: 

• De veiligheid van Glybera® op lange termijn te beoordelen 

• De klinische respons van Glybera® op de lange termijn te beoordelen 

• De ziektegeschiedenis van patiënten met LPLD te beoordelen 

• De ziektelast en kwaliteit van leven van patiënten met LPLD te beoordelen  

 

 

Nazorg: 15 jaar 

 

Gegevens zijn vertrouwelijk 

 

Gegevens worden alleen opgenomen nadat de patiënt  een toestemmingsformulier  heeft 

ondertekend 
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Glybera – LPLD-ziekteregister (3) 

Doelpopulatie 

• LPLD-patiënten die al met Glybera® worden behandeld (d.w.z. eerder opgenomen in  

       interventionele studies). 

  

• LPLD-patiënten die niet worden behandeld of nog niet in aanmerking komen (<18 

jaar) maar mogelijk met Glybera® zullen worden behandeld op enig moment tijdens 

hun deelname aan het LPLD-ziekteregister. 

 
Inclusiecriteria: 

 Patiënten met genetisch bevestigde diagnose LPLD. 

 Man of vrouw. 

 Patiënten van alle leeftijden. 

 Patiënten (en/of ouders of wettelijk aanvaardbare vertegenwoordigers waar van toepassing) die 

erin toestemmen aan het LPLD-ziekteregister deel te nemen en het toestemmingsformulier 

hebben gelezen, begrepen, ingevuld en ondertekend. [NB: Alle kinderen die daartoe in staat zijn, 

moeten een instemmingsformulier ondertekenen, naast hun ouders/wettelijk aanvaardbare 

vertegenwoordigers]. 

 Patiënten die worden verzorgd door een aan het LPLD-ziekteregister deelnemende arts. 
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Glybera – LPLD-ziekteregister (4a) 

Gegevensverzameling in het LPLD-ziekteregister omvat, maar is niet beperkt tot: 

Veiligheid van Glybera®: 

Ernstige ongewenste voorvallen (SAEs) en ernstige ongewenste bijwerkingen (SADRs) 

Ongewenste voorvallen waar interesse naar uitgaat (AESIs) en ongewenste 

geneesmiddelreacties (ADRs) 

Immunologische respons (vorming van antilichamen en T-celrespons tegen de AAV1-

capside en tegen het LPLS447X transgene product) 

 

Klinische respons van Glybera®: 

Effect van Glybera® op incidentie en ernst van pancreatitisaanvallen 

Effect van Glybera® op incidentie en ernst van algemene LPLD-symptomen 

 

Medische voorgeschiedenis van LPLD (LPLD-patiënten die niet met Glybera® 

worden behandeld): 

Incidentie, duur en ernst van LPLD-symptomen, ziekteverloop, behandeling 

(ziekenhuisopname, opname op ICU, therapie ontvangen enz.) en resultaten  



Glybera – LPLD-ziekteregister (4b) 

Gegevensverzameling in het LPLD-ziekteregister omvat, maar is niet beperkt tot: 

 

Ziektelast en kwaliteit van leven van patiënten met LPLD: 

Kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30 en QLQ-PAN 26) 

Algehele leefstijl, gewoontes, sociaal leven, werkvermogen, welzijn 

 

LPLD sociodemografische kenmerken: 

Sociodemografische kenmerken van de LPLD-populatie in de drie groepen (patiënten  

die Glybera niet hebben ontvangen en/of vóór toediening van Glybera® en patiënten die 

Glybera al hebben ontvangen®) 
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Overige informatie 

Informatiemateriaal voor apotheekmedewerkers en LPLD-patiënten is beschikbaar bij de 

Chiesi-vertegenwoordiger. 

Een exemplaar kan worden aangevraagd bij:  

email: medicalinfo.belgium@chiesi.com 

tel.: 02 788 42 00 

 

Communicatie en informatie 

Mocht u nog overige vragen hebben of verdere informatie  

over het gebruik van Glybera nodig hebben, neemt u dan contact op met uw Chiesi 

vertegenwoordiger op het volgende adres: 

Chiesi NV 

Bourgetlaan 44 

1130 Brussel 

email: medicalinfo.belgium@chiesi.com 

tel.: 02 788 42 00 

 



Genetisch onderzoek bij 

lipoproteïnelipasedeficiëntie 

 

 

Definitieve diagnose via genetisch onderzoek op LPL-mutaties 

Via volledige LPL-sequentie of LPLchip® (beschikbaar via www.Progenika.com)  

 

In individuele gevallen (bijvoorbeeld in het geval van splicing mutaties) kunnen 
aanvullende post-heparine-plasmatests voor LPL-activiteit nodig zijn en/of exclusie 
van andere (zeldzame) oorzaken van primaire hyperchylomicronemie: 

• APO CII-deficiëntie 

• APO AV-deficiëntie 

• GPIHBP1-deficiëntie 

• Auto-antilichamen tegen LPL 
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Handtekeningpagina 

Deze pagina moet worden ondertekend en verstuurd naar: Chiesi NV, Bourgetlaan 44, 

1130 Brussel 

als Glybera wordt voorgeschreven/besteld 

 

Hierbij verklaar ik dat: 
 

   Ik dit informatiepakket heb ontvangen, gelezen en begrepen 

 

 De patiënt die met Glybera zal worden behandeld een 

toestemmingsformulier heeft ondertekend om opgenomen te 

worden in het LPLD-ziekteregister 

 

 De patiënt heeft de informatiebrochure en het voorvallendagboek 

ontvangen 

 

   _________________________________________________ 

   Plaats, datum, handtekening 

SLIDE 55 | Informatie voor klinisch personeel |  

© uniQure, Nederland | V7.0  


