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 Glybera® - Alipogeen Tiparvovec 

Voorlichtingsmateriaal voor apothekers 

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 af te 

leveren. 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 onderwopen 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. Glybera bestellen 

3. Glybera verzenden en ontvangen 

4. Glybera bewaren 

5. Glybera bereiding en uitgifte  

6. Vervoer van Glybera naar behandelingsruimte en verwijderen van afval 

7. Morsen en blootstelling van medewerkers 

8. Overige informatie 

• Indicatie van Glybera 

• LPLD en symptomen   

• Werkingsmechanisme Glybera  

• Europese wetgeving over genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGO of GGM) 

 

Raadpleeg a.u.b. de samenvatting van de productkenmerken (SKP). 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/Glybera
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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. 
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Glybera® – Bestellingen plaatsen 

1. Patiëntspecifieke bestelling: 

• De distributie van Glybera valt onder een zg. programma voor beperkte toegang. 

• Glybera wordt verpakt en verzonden na een patiëntspecifieke bestelling. 

• Bestellingen moeten informatie bevatten over gewicht en geboortedatum van de patiënt en 
bevestiging van de diagnose door de arts (zie voorbeeld bestelformulier) 

• De patiëntspecifieke doos heeft een specifiek lotnummer en bevat een geïndividualiseerd 
aantal flacons op basis van het gewicht van de patiënt  

 

2. Bestelling plaatsen: 

• Neem contact op met de lokale klantenservice van Chiesi om een bestelformulier en 
informatiemateriaal aan te vragen 

• Vul na ontvangst het bestelformulier in en stuur het naar de lokale klantenservice van Chiesi            
(fax: 02 788 42 11; email: medicalinfo.belgium@chiesi.com) 

• Chiesi bevestigt de ontvangst van een geldige bestelling, organiseert verzending van het 
product met de fabrikant (uniQure) en neemt dan contact op met de apotheek om de datum 
van verzending en toediening te verifiëren. 

 

 



SLIDE 8 | Informatie voor Apothekers | 

 © uniQure, the Netherlands | V5.0 

Glybera® – Voorbeeld bestelformulier 
BESTELFORMULIER 

Naam ziekenhuis en verzendadres 

Contactpersoon ziekenhuis 

Patiëntregister-ID 

Gewicht patiënt en aantal benodigde flacons 

Datum geplande toediening 

Prijs 

Bestelnummer 

Verklaring arts dat de patiënt voldoet aan de klinische criteria om voor het middel in aanmerking te komen 

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 

   Autorisatie bestelling door ziekenhuisapotheek 

    

   _________________________________________________ 

   Plaats, datum, handtekening 
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Glybera® – Verzending 
• Glybera wordt zonder tussenkomst van een distributeur direct via een erkende koerier naar de 

apotheek verzonden. 

• De apotheek wordt gevraagd om ontvangst in goede orde van de zending te bevestigen 
(visuele controle van doos) door middel van een ontvangstformulier dat binnen 24 uur per fax 
(02 788 42 11) of e-mail (medicalinfo.belgium@chiesi.com) naar de lokale klantenservice van 
Chiesi  wordt geretourneerd. 

• De temperatuur van de zending wordt met een temperatuurlogger gemonitord.  

• De koerier schakelt de temperatuurlogger bij aflevering uit in aanwezigheid van een 
medewerker van de apotheek.  

• De koerier draagt de gegevens over aan UniQure.  

• De koerier houdt de temperatuurlogger. 

• Een medewerker van UniQure controleert de gegevens van de temperatuurlogger (controleer 
dat data binnen bereik vallen); de klantenservice van Chiesi bevestigt de gegevens aan de 
apotheek. 

 

Neem direct telefonisch contact op met uniQure op +31 20 240 6000 voor instructies als: 

• De temperatuur tijdens het transport ooit boven -15°C of onder -25°C kwam (als de logger een 

alarm aangeeft) 
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Glybera® – Ontvangst en bewaring 

•(1) Haal de kartonnen doos met Glybera uit de transportdoos van de koerier. 

•(2) De kartonnen doos bevat: een voldoende aantal glazen flacons om de patiënt te behandelen (op 
basis van lichaamsgewicht bij bestelling), per 2 of 3 verpakt in doorzichtige verzegelde plastic 
verpakking  

•(3) De flaconetiketten en plastic verzegelingen zijn alleen in het Engels en tonen het 
productlotnummer (niet het patiëntspecifieke lotnummer)  

•De kartonnen doos bevat ook een bijsluiter en twee Glybera Waarschuwingskaarten voor patiënten. 
Geef deze materialen aan de behandelend arts of zijn/haar medewerker. 

•Bewaar na visuele controle van de inhoud de originele kartonnen doos direct bij -20°C (bereik -15°C 
tot -25°C) in een standaard vriezer. 
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Visuele inspectie na openen (blisters niet openen tot gebruik): 

 

• Temperatuur tijdens bewaring continu op  -20oC? 

• Bijsluiter Glybera geleverd? 

• 2x Glybera Patiënt Waarschuwingskaart geleverd? 

• Blisterverpakking niet beschadigd? 

• Flacons niet beschadigd? 

• Glybera nog steeds bevroren? 

• Correct aantal flacons verpakt? 

Glybera® – Wat te controleren voor toediening 
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Glybera® - Waarschuwingskaart voor patiënten 
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Glybera® – Bijsluiter 
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Glybera® – Dosering en toediening 

• Elke flacon bevat alipogeen tiparvovec in oplossing voor intramusculaire injectie met 

3x1012 genome kopieën/ml (gc/ml). Totaal extraheerbaar volume 1 ml.  

• Dosis per patiënt: 1 x 1012 gc/kg lichaamsgewicht 

• Toediening als eenmalige reeks intramusculaire injecties in de benen (toediening niet 

herhalen) 

• Aantal injecties hangt alleen af van gewicht patiënt (geen andere dosisaanpassing) 

• Max. 0,5 ml per injectieplaats, één spuit per injectie (te vullen door medewerker 

apotheek). 

• Zie voorbeeld dosisberekening op volgende slide 

• Om zeker te zijn van intramusculaire injectie dienen deze met behulp van ultrasound of 

onder elektrofysiologische begeleiding (dmv. EMG-naalden) te worden uitgevoerd. 

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. 

• Spinale (regionale) anesthesie wordt aanbevolen gezien het hoge aantal intramusculaire 

injecties. 
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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 

*: in dit voorbeeld worden 24 flacons ontvangen 
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Glybera® -  Voordat u met bereiding begint 

Raadpleeg a.u.b. vóór bereiding de SKP  

 

Controleer vóór bereiding:  

• dat de patiënt Glybera toegediend kan krijgen 

• het gewicht van de patiënt en het aantal benodigde injectiespuiten Glybera 

• de geleidingstechniek voor IM toediening (ultrasound of onder elektrofysiologische 

begeleiding waarbij EMG naalden worden gebruikt) omdat daarvoor verschillende 

toedieningsnaalden nodig zijn 

 

 

• De twee Glybera Waarschuwingskaarten voor patiënten MOETEN aan de 

behandelende staf worden overhandigd, die de benodigde gegevens invult en 

ze dan aan de patiënt meegeven. 
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Glybera® -  Bereiding (1) 

Glybera bevat alipogeen tiparvovec, een GGO.  

De injectiespuiten moeten steriel worden gehouden 

1. Gebruik bij het bereiden en uitgeven van Glybera een biologische veiligheidskast of 

isolator voor farmaceutische toepassingen om de steriliteit te handhaven.  

2. Draag passende beschermende kleding en handschoenen. Specifieke maatregelen 

voor isolatie zijn niet nodig. 

3. Zorg dat de werkplek vóór bereiding met standaardmethodes wordt ontsmet. 

4. Zet opruimmateriaal klaar voor het geval u iets morst: 

• voldoende absorberend materiaal (bv. tissues of doekjes);  

• aangepaste reinigingsoplossing (bv. chlorine-afgevende oplossing zoals hypochloriet); 

• handschoenen en beschermende bril. 
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Glybera® -  Bereiding (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van alle materialen die bij bereiding worden 
gebruikt (flacons met ontdooid Glybera uit 
verzegelde verpakking gehaald, injectiespuiten 1 
ml, naalden voor optrekken, naalden voor 
toediening, etiketten, opruimmateriaal, lege bakje 
enzovoorts) 

 

• Gebruik standaard 1 ml  injectiespuiten met duidelijke volume-
markering (bv. polypropyleen, geen specifieke materiaal-
voorschriften) 

• Gebruik injectienaalden zoals aangegeven door de 
behandelende staf (bv. voor EMG- of ultrasound geschikte 
naalden). 

 

• Leg de opruimmaterialen klaar zoals omschreven, naalden, 
injectiespuiten en etiketten voor de injectiespuiten,  

• Zet een gesloten, lekvrije houder klaar voor vervoer naar de 
afdeling waar behandeling plaatsvindt. Op deze houder moet een 
etiket met de volgende tekst worden aangebracht: “Bevat 
genetisch gemodificeerde organismen (GGO)” 

 

• Haal de flacons uit de plastic verpakking en begin met ontdooien. 
Geef voldoende tijd (ongeveer 30-45 minuten) om deze volledig te 
laten ontdooien. 

 

• Eenmaal ontdooid moet Glybera zo snel mogelijk worden 
toegediend. Indien niet direct gebruikt moet Glybera gekoeld 
worden bewaard tot maximaal 8 uur. Geadviseerd wordt op te 
schrijven op welk tijdstip Glybera volledig ontdooid was. 

 

• Na ontdooien mag Glybera niet opnieuw worden ingevroren. 
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Glybera® -  Bereiding (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reinig en ontsmet de biologische veiligheidskast 

volgens lokale procedures. 

• Ontsmet alle materialen die nodig zijn voor 

bereiding en leg deze in de biologische 

veiligheidskast.  

• Schud de flacons niet om schuimvorming te 

voorkomen (vanwege de uit virussen verkregen 

capsiden, dit zijn eiwitdeeltjes). Keer elke flacon 

Glybera voorzichtig twee keer om voor een 

gelijkmatige vermenging. 

• Inspecteer elke flacon visueel op barsten en 

deeltjes. De oplossing moet helder en kleurloos tot 

bijna doorschijnend zijn. 

• Als een injectieflacon beschadigd is, mogen geen 

spuiten voor injectie worden bereid en moet de 

injectieprocedure worden uitgesteld en opnieuw 

worden ingepland. De houder van de vergunning 

voor het in de handel brengen moet onmiddellijk 

telefonisch worden geïnformeerd op +31 20 240 

6000. U kan ook contact opnemen met de lokale 

Chiesi-vertegenwoordiger op het nummer +32 2 788 

42 00. 
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Glybera® -  Bereiding (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van bevestiging van nieuwe naald met huls 

voor IM toediening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trek 0,5 ml Glybera op in elk van de 1 ml 

injectiespuiten. Houd rekening met het “dode 

volume” van de naald 

• Vervang de naald om Glybera op te trekken 

door een omhulde naald voor intramusculaire 

toediening 

• Plak een etiket op elke met Glybera gevulde 
injectiespuit om deze te kunnen identificeren 

• Breng alle gevulde injectiespuiten over in de 

houder voor vervoer met het etiket “bevat 

genetisch gemodificeerd organisme (GGO)” 

• Zorg dat de injectiespuiten niet in direct 

zonlicht blijven 

•Om injectie van deeltjes van de stopper als 

gevolg van tweemaal optrekken te voorkomen, 

moet één naald worden gebruikt voor het 

optrekken uit de injectieflacon (die in de 

stopper blijft zitten), terwijl er een aparte naald 

moet worden gebruikt voor elke spuit. 

 

 

 

 

 

 



SLIDE 21 | Informatie voor Apothekers | 

 © uniQure, the Netherlands | V5.0 

Glybera® – Vervoer en verwijdering 

• Vervoer de injectiespuiten in de houder samen met het opruimmateriaal en een leeg bakje 

voor gebruikte spuiten en naalden; de twee Glybera Waarschuwingskaarten voor patiënten in 

de verpakking en de bijsluiter van Glybera 

 

• Afval en gebruikt materiaal kunnen als ziekenhuisafval worden afgevoerd (zoals afval dat in 

contact is geweest met bloedproducten)  
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Glybera® – Bij morsen 

Opruimmateriaal met absorberende doekjes en een geschikt reinigingsmiddel (bv. chlorine-
afgevend 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 een mond/neuskapje voor en trek handschoenen aan  

• Absorbeer met doekjes of tissues 

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

• Gooi materiaal inclusief handschoenen weg als biologisch gevaarlijk ziekenhuisafval 

 

Bij morsen op niet-gladde oppervlakken: 

• Doe een mond/neuskapje voor en trek handschoenen aan  

• Voer materiaal af als biologisch gevaarlijk ziekenhuisafval, of  

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

 

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

• Reinig gebied met jodiumtinctuur 

• Was met water en zeep 

• Informeer verantwoordelijke arts 
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Glybera® – Bij 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 of ogen: 

• Direct spoelen met water of normale zoutoplossing 

• Verantwoordelijke arts raadplegen 

 

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

 

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® – Onbedoelde blootstelling melden 

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 (voorkeur) 

Telefoon +44 (0) 1279 406759 

Fax +44 (0) 1279 418 964 

of  

SGS Life Science Services 

E-mail: be.life.MA-Postmarketing@sgs.com 

Telefoon: +32 476 79 39 83 

 

Meld het incident ook aan de bedrijfsarts volgens lokaal beleid/voorschrift. 
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Glybera® – Risicobeoordeling voor 

medewerkers apotheek 

1. Zelfinoculatie door een prikaccident met een injectiespuit die gevuld is 

met 0,5 ml product zou equivalent zijn aan 1,5x1012 gc in totaal. 

 Dit is equivalent aan een dosis van 2,14x1010 gc/kg voor een persoon 

van 70 kg of ongeveer 7% van de laagst geteste dosis bij mensen 

 

2. Morsen door laten vallen of breken van een flacon en reinigen van de 

huid.  Gezien het groottebereik van de vector (10 nm - 100 nm) en de 

eiwitcapside die percutane absorptie voorkomt, is een absorptie van 

minder dan 1% van de flaconinhoud een redelijke schatting. Dit komt neer 

op een blootstelling van 3,6x1010 gc of ongeveer 0,05% van de doeldosis 

 Dit is equivalent aan een dosis van 5,2x108 gc/kg voor een persoon 

van 70 kg of minder dan 0,2% van de laagste geteste dosis bij 

mensen. 
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Glybera® - Aanvullende informatie 

Informatiemateriaal voor apotheken en LPLD-patiënten is aan te 

vragen bij uw lokale Chiesi-vertegenwoordiger 

Om een exemplaar van deze materialen aan te vragen, neemt u 

contact op met  

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: 

email: medicalinfo.belgium@chiesi.com 

tel.: 02 788 42 00 
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Glybera® - Wat is Glybera®? 

Glybera bevat de actieve stof 

alipogeen tiparvovec in oplossing 

voor intramusculaire injectie die 

3x1012 genome kopieën/ml (gc/ml) 

bevat 

 

De vector bevat een van nature 

voorkomende variant van het humane LPL-

gen in een recombinante, adeno-

geassocieerde, uit virus verkregen vector 

van serotype 1 (AAV1). 

LPLS447X wordt bij 20-25% van de blanke 

populatie aangetroffen en gaat gepaard met 

lagere concentraties plasmatriglyceriden, 

hogere concentraties HDL-cholesterol, en 

een lager voorkomen van cardiovasculaire 

ziektes. 

De AAV-vector is: 

• Niet-replicerend,   

• Niet-pathogeen  

 

 

 

 

De AAV1-vector bestaat uit een eiwitomhulsel dat is 

verkregen uit adenogeassocieerd virus serotype 1 

(AAV1), de CMV-promotor, het humane LPL-gen, een 

posttranscriptioneel regulatie-element en van AAV2 

afkomstige itr's (inverted terminal repeats) 
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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 a.u.b. voor de volledige productinformatie van Glybera de 

Smenvatting van de Productkenmerken. 
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LPLD - Lipoproteïnelipasedeficiëntie 

• Meest voorkomende oorzaak 

van primaire 

hyperchylomicronemie 

 

• Autosomaal recessief 

overgeërfde aandoening 

veroorzaakt door pathogene 

mutaties in het lipoproteïne-

lipasegen (LPL) dat tot een 

verminderde LPL-functie leidt. 

Er zijn meer dan 100 mutaties 

beschreven 

 

• Zeer zeldzame aandoening: 

geschatte prevalentie 1-2 per 

miljoen inwoners  

 

Symptomen en tekenen  

• Pancreatitis (mogelijk fataal) 

• Diabetes mellitus  

• Atherosclerose 

• Hyperviscositeitsyndroom 

 

Overige symptomen en 
tekenen: 

• Eruptieve xanthomen 

• Melkachtig plasma  

• Lipaemia retinalis 

• Buikpijn 

• Hepatosplenomegalie 
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Glybera® - Farmacologische effecten 

Na intramusculaire injectie maakt Glybera de expressie mogelijk van een functioneel 

lipoproteïnelipase-eiwit bij patiënten die deze enzymatische activiteit missen.  

 

In klinisch onderzoek is langdurige expressie van biologisch actief LPL-eiwit in 

geïnjecteerde spieren aangetoond. 

 

Glybera verbetert het metabolisme van chylomicrons door de expressie van LPL 

mogelijk te maken. Dit is tot dusverre waargenomen tot 52 weken na behandeling 

van de onderzochte patiënten. 

 

Bij de patiënten met een voorgeschiedenis van meerdere pancreatitisaanvallen, die 

verschillende jaren na behandeling zijn gevolgd, was er een afnemende tendens in 

de incidentie en ernst van de pancreatitis. 

 

 

 

 

•Bewerkt naar Glybera SKP 2012 
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Glybera® – Hoe werkt het 

•  Na IM injectie van Glybera (1) komt de 
vector in de spiercellen (2-4). Het één-
strengige 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 dubbel-
strengig 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 treedt de 
genexpressie niet direct op. Op basis van 
preklinisch onderzoek wordt geschat dat 
optimale transgene expressie enkele 
weken na toediening wordt bereikt.  
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Glybera® –  AAV-gebaseerde gentherapie  

Het AAV1-virus waaruit Glybera wordt verkregen, veroorzaakt bij mensen geen 

ziektes. 

 

De AAV1-gebaseerde vector in Glybera kan zich niet vermenigvuldigen. 

 

Parvoviridae-virussen (waaronder AAV1-virussen) worden meestal 

geclassificeerd als groep 2 biologische stoffen (1). 

 

Risico's van Glybera voor mensen en milieu worden verwaarloosbaar geacht (2,3).  

 

Daarom worden naast de standaardmaatregelen voor biologische veiligheid geen 

specifieke isolatiemaatregelen nodig geacht. 
 

Referentie: 

1) Richtlijn 2000/54/EG 

2) Environmental Risk Assessment report uniQure 2011 

3) COGEM report (Dutch Commission on Genetic Modification)  May 2005 
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Europese regels voor Glybera® 

Glybera wordt geclassificeerd als een Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP). Glybera is ook 
een Genetisch gemodificeerd (Micro)-Organisme (GGM of GGO)  

 

Toepasselijke regels in de Europese Unie (EU) 

• Richtlijn 2001/18/EG: inzake doelbewuste introductie van GGO's in het milieu 

 

• Richtlijn 2009/41/EG: inzake het ingeperkte gebruik van GGM's (vervangt Richtlijn 98/81/EG)  

 

• Verordening (EG) Nr. 1830/2003: betreffende traceerbaarheid en etikettering van GGO's 

 

• Richtlijn 2009/120/EG: over ATMP  

 

• Verordening (EG) Nr. 1394/2007: over ATMP 

 

• Richtlijn 2000/54/EG: betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan biologische agentia op het werk 

 

Beschikbaar (in lokale taal) via: http://eur-lex.europa.eu/ 
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MELDEN 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.  

 


