
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 

verbonden aan het in de handel brengen van geneesmiddelen die 

mycofenolaat bevatten. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 

waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een 

veilig en doeltreffend gebruik van mycofenolaathoudende geneesmiddelen 

te waarborgen. (RMA versie 05/2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYCOFENOLAATHOUDENDE GENEESMIDDELEN 

Informatiegids voor de gezondheidszorgbeoefenaars 
 

 
 
 
 
 

TERATOGEEN RISICO 
 
 
 

 
 

Mycofenolaat is teratogeen. Het is gecontra-indiceerd voor zwangere 

vrouwen. Vruchtbare patiënten moeten tenminste één, liefst twee 

effectieve vormen van anticonceptie gebruiken voorafgaand aan, 

tijdens en tot 6 weken na stopzetting van de behandeling. 

Het is aan te raden dat seksueel actieve mannelijke patiënten of hun 

vrouwelijke partners effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de 

behandeling en gedurende minstens 90 dagen na stopzetting van de 

behandeling. 
 

 
 
 
 

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

vooraleer een mycofenolaathoudend geneesmiddel 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". 
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Inleiding 

 
Het voorlichtingsprogramma heeft als doel te zorgen dat zowel beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg als patiënten zich bewust zijn van de teratogeniciteit en mutageniciteit, de 

noodzaak van het uitvoeren van zwangerschapstesten vóór aanvang van de behandeling 

met   mycofenolaat,   de   vereisten   rondom   anticonceptie   voor   zowel   mannelijke als 

vrouwelijke patiënten en dat zij weten wat te doen in het geval van een zwangerschap 

tijdens de behandeling met mycofenolaat. 

 
De vergunninghouder zal zorg dragen dat alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, van 

wie verwacht wordt dat zij mycofenolaathoudende geneesmiddelen zullen voorschrijven of 

verspreiden, voorzien worden van het volgende voorlichtingspakket: 

- een informatiegids voor de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars, 

- een informatiegids voor patiënten. 

 
Deze gidsen bevatten de volgende hoofdelementen: 

-  achtergrondinformatie  over  de  teratogeniciteit  en  mutageniciteit  van  mycofenolaat  in 

mensen, 

- begeleiding van patiënten, 

- de noodzaak om foetale blootstelling te voorkomen, 

- advies voor donatie van bloed en sperma, 

- advies over welke actie genomen moet worden als een zwangerschap optreedt of wordt 

vermoed tijdens of kort na einde van de behandeling met mycofenolaat. 
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Indicatie 

 
Mycofenolaathoudende geneesmiddelen worden gebruikt in combinatie met ciclosporine en 

corticoïden als profylaxe tegen orgaanafstoting bij patiënten die een allogene nier-, hart- of 

levertransplantatie hebben ondergaan. 

 
Zwangerschapsgerelateerde risico’s met mycofenolaat 

  

Preklinische evidentie 

 
Vergeleken met andere immunosuppressoren is mycofenolaat een sterk teratogeen middel 

dat geassocieerd wordt met een hoog aantal gevallen van spontane abortus en congenitale 

misvormingen. De specifieke mechanismen van teratogeniciteit en mutageniciteit zijn niet 

bekend. Niettemin hebben preklinische tests resorptie en foetale misvormingen getoond bij 

ratten en konijnen, zonder maternale toxiciteit. Uit twee testen naar genotoxiciteit is gebleken 

dat mycofenolaat het vermogen heeft om chromosomale schadete veroorzaken bij zeer 

cytotoxische doses. 

 

Klinische evidentie in gevallen van maternale blootstelling 

 
Uit een overzicht van de cumulatieve gegevens blijkt dat ongeveer45% tot 49% van de 

zwangerschappen waarbij vrouwen waren blootgesteld aan mycofenolaat resulteerden in 

spontane abortus, vergeleken met 12% tot 33% bij transplantatiepatiënten die met andere 

immunosuppressiva werden behandeld. De gemelde incidentie van misvormingen bij kinderen 

van moeders die waren blootgesteld aan mycofenolaat tijdens de zwangerschap is 

23% tot 27%,     vergeleken     met     4% tot 5%     bij     transplantatiepatiënten     die     met    

andere immunosuppressiva werden behandeld en 2% tot 3% in de algemene populatie. 

 
Misvormingen die geassocieerd zijn met mycofenolaat omvatten: afwijkingen van oor, oog 

en gezicht; congenitale hartaandoeningen, waaronder septumdefecten; polydactylie of 

syndactylie; tracheo-oesofageale misvormingen zoals oesofageale atresie; effecten op het 

zenuwstelsel zoals spina bifida en nierafwijkingen. 

 
De patiënten die een risico lopen op bijwerkingen na blootstelling aan mycofenolaat zijn: 

• Zwangere patiënten. 

• Vruchtbare patiënten (bijvoorbeeld meisjes in de puberteit en alle niet-

menopauzale vrouwen die een baarmoeder hebben) 

 

Klinische evidentie in gevallen van patronale blootstelling  

 

De beperkte klinische evidentie over patronaal blootgestelde zwangerschappen die ter 

beschikking is wijst niet op een verhoogd risico van misvorming of misval, volgend op 

patronale blootstelling aan mycofenolaat.  

 

Mycofenolaat is een krachtig teratogeen en kan aanwezig zijn in het zaad, hoewel 

berekeningen van het aantal dat mogelijks doorgegeven wordt naar de vrouw suggereren 

dat dit onwaarschijnlijk is een effect te hebben.   Het is aangetoond dat mycofenolaat 

genotoxisch is in dierenstudies, dit aan concentraties die de humane therapeutische 

blootstelling/niveau slechts met kleine marge overschrijden.  

Aldus kan het risico van genotoxische effecten op de sperma cellen niet volledig uitgesloten 

worden. 

 

Uit voorzorg moeten zowel mannelijke patiënten als hun vrouwelijke partners op de 

hoogte gebracht worden van dit potentiële risico, alsook aangewezen worden 
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betrouwbare contraceptieve middelen te gebruiken.  

 

Aanbevelingen voor patiënten 

 
Vooraleer een behandeling met mycofenolaat op te starten of verder te zetten, moeten 

mannen en vrouwen worden geïnformeerd over het verhoogd risico op spontane abortus en 

congenitale misvormingen bij blootstelling aan mycofenolaat. U dient ervoor te zorgen dat 

de persoon die mycofenolaat gebruikt, zowel het risico op schadelijke effecten voor de baby, 

alsook de noodzaak van effectieve anticonceptie en de noodzaak om onmiddellijk contact op 

te nemen met haar/zijn arts bij een mogelijke zwangerschap begrijpt. De informatiegids voor 

de patiënten en de bijsluiter zullen als ondersteunende informatie dienen voor uw dialoog met 

de patiënt. 

 

U moet vooral: 

• Patiënten die risico lopen begeleiden en ervoor zorgen dat zij de risico's en de 

risico beperkende maatregelen begrijpen. 

• De informatiegids voor patiënten aan mannelijke en vrouwelijke patiënten geven, en 

ingaan  op  eventuele vragen of zorgen. Niet vergeten  uw  contactgegevens  in  te 

vullen in de informatiegids voor patiënten. 

• Uitleg geven over het belang van hoe en wanneer de zwangerschapstesten 

uitgevoerd moeten worden vóór en tijdens behandeling met mycofenolaat. 

• Advies geven over het gebruik van effectieve anticonceptie vóór en tijdens de hele 

behandeling met mycofenolaat, en gedurende 6 weken (voor vrouwen) en 90 dagen 

(voor mannen) nadat ze gestopt zijn met het gebruik van mycofenolaat. 

• De vrouwelijke en mannelijke patiënten die mycofenolaat nem enaangeven dat zij 

u vooraf moeten vertellen als zij van plan zijn om zwanger te worden of vader van een 

kind te worden, zodat u mogelijke alternatieve behandelingen met hen kan bespreken. 

• De patiënten die met mycofenolaat behandeld worden vertellen dat ze geen bloed 

mogen doneren tijdens de behandeling en gedurende 6 weken na het stoppen met 

de behandeling. Mannelijke patiënten mogen geen zaaddoneren tijdens de 

behandeling en tot 90 dagen na het stoppen met de behandeling. 

• De patiënten vertellen dat dit geneesmiddel alleen voor eigen gebruik is. Zij mogen 

het niet aan anderen geven en moeten het ongebruikte geneesmiddel aan het einde 

van de behandeling terug naar de apotheker brengen. 

 
Zwangerschapstest 

 
Mycofenolaat mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij er geen alternatief is 

om orgaanafstoting te voorkomen. 

 
Vóór het starten van de behandeling met mycofenolaat moeten vruchtbare vrouwen twee 

negatieve serum of urine  zwangerschapstesten met gevoeligheid van minstens 25 mIU/mL 

ondergaan om onopzettelijke blootstelling van de embryo aan mycofenolaat uit te sluiten. Het 

is aangeraden de tweede test 8 tot 10 dagen na de eerste test uit te voeren en direct voor het 

starten met mycofenolaat. Zwangerschapstesten moeten herhaald worden indien klinisch 

geïndiceerd (bijv. bij vermelding van een onderbreking in het gebruik van anticonceptie). De 

resultaten van alle zwangerschapstesten moeten besproken worden met de patiënte. 

Patiënten moeten de instructie krijgen onmiddellijk hun arts te raadplegen in geval van 

zwangerschap. 

 
Noodzaak van anticonceptiemiddelen 

 
Vrouwen 
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Mycofenolaat bevattende geneesmiddelen zijn gecontra-indiceerd bij vrouwen die zwanger 

kunnen worden en geen effectieve anticonceptie gebruiken. Vanwege het significant risico op 

spontane abortus en teratogeen karakter van mycofenolaat,  moeten vruchtbare vrouwen 

minstens één vorm van effectieve contraceptie gebruiken vóór, tijdens en gedurende zes 

weken na beëindiging van de behandeling met mycofenolaat; tenzij onthouding de gekozen 

vorm van anticonceptie is. 

 

Twee complementaire vormen van contraceptie zijn effectiever en daarom verdienen deze de 

voorkeur. 

 

Mannen 

In afwezigheid van voldoende data om het risico van schade aan de foetus uit te sluiten, zijn 

volgende voorzorgsmaatregelen aanbevolen : seksueel actieve mannelijke patiënten of hun 

vrouwelijke partners worden aangewezen om betrouwbare contraceptie te gebruiken tijdens 

de behandeling van de mannelijke patiënt en tot minstens 90 dagen na stopzetten van 

mycofenolaat mofetil. 

 
Wat te doen bij zwangerschap? 

 
De juiste handelswijze na blootstelling aan mycofenolaat tijdens een zwangerschap moet 

gebaseerd  zijn  op  een  individueel  risico-baten profiel  en  moet  per  geval  worden bepaald 

tijdens een gesprek tussen de behandelend arts en zijn/haar patiënt. 

 
Als u extra exemplaren wilt van de informatiegids voor patiënten en/of voor 

gezondheidszorgberoepsoefenaars, kunt u in de bijlage de contactgegevens van de 

vergunninghouders van mycofenolaathoudende geneesmiddelen vinden. 

 

U kunt de handleiding voor zorgverleners en de patiëntenwaarschuwingskaart ook 

downloaden en afdrukken via de website van het FAGG: www.fagg.be -> tabblad ‘Informatie 

voor professionelen’ -> Goedgekeurde RMA-materialen.  

 
Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 

geassocieerd met het gebruik van mycofenolaathoudende geneesmiddelen te melden aan 

de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via  www.gelefiche.be of via 

de «papieren gele fiche» beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium  

en  via  de  Folia  Pharmacotherapeutica.  De  gele  fiche  kan worden verzonden 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@afmps.be. 

 

De bijwerkingen kunnen ook gemeld worden aan de afdeling Geneesmiddelenbewaking van 

de vergunninghouders van mycofenolaathoudende geneesmiddelen. De contactgegevens 

vindt u in bijlage. 
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Bijlage   -   Contactgegevens   van   de   vergunninghouders   van   mycofenolaathoudende 

geneesmiddelen: 

 

Naam van het geneesmiddel Contactpersoon voor aanvullende 

informatie 

Contactgegevens voor de melding 

van bijwerkingen 

CellCept 500 mg filmomhulde 

tabletten 

CellCept 250 mg capsules 

CellCept 500 mg poeder voor 

oplossing voor infuus 

CellCept 1 g/5 ml poeder voor 

drinkbare oplossing 

NV Roche SA 

Afdeling Medische informatie 

Dantestraat 75 

B-1070 Brussel 

Tel. : +32 2 525 82 99 

Fax: +32 2 525 84 66 

E-mail: 

brussels.medinfo@roche.com 

NV Roche SA 

Afdeling Geneesmiddelenbewaking 

Dantestraat 75 

B-1070 Brussel 

Tel. : +32 2 525 82 99 

Fax: +32 2 525 84 66 

E-mail: 

brussels.drug_safety@roche.com 

Myfortic 180 mg gastroresistente 

tabletten 

Myfortic 360 mg gastroresistente 

tabletten 

Novartis Pharma SA 

Medische Afdeling 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel.: +32 2 246 16 11 

Novartis Pharma SA 

Afdeling Geneesmiddelenbewaking 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel.: 0800 94 368 

Fax: +32 2 246 17 00 

E-mail: 

drug.safety_belgium@novartis.com 

Mycofenolat Mofetil Sandoz 500 

mg filmomhulde tabletten 

Mycofenolat Mofetil Sandoz 250 

mg capsules 

 

Sandoz nv/sa 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

medinfo.belgium@sandoz.com 

 

Sandoz nv/sa 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel.: 0800 94 368 

M: +32 475 31 97 92 

E-mail: 

drug.safety_belgium@novartis.com 

Myfenax 250 mg capsules 

Myfenax 500 mg filmomhulde 

tabletten 

Teva Pharma Belgium SA 

Medische Afdeling 

Laarstraat 16 

B-2610 Wilrijk 

Tel.: +32 3 820 73 73 

Fax: +32 3 820 73 71 

E-mail: 

medinfo.belgium@tevabelgium.be 

Teva Pharma Belgium SA 

Afdeling Geneesmiddelenbewaking 

Laarstraat 16 

B-2610 Wilrijk 

Tel.: +32 3 820 73 73 

Fax: +32 3 820 73 83 

E-mail: 

safety.belgium@tevabelgium.be 

Mycofenolaat mofetil Accord 

Healthcare 500 mg filmomhulde 

tabletten 

Mycofenolzuur Accord 180 mg 

gastroresistente tabletten 

Mycofenolzuur Accord 360 mg 

gastroresistente tabletten 

Mycofenolaat mofetil Accord 

Healthcare 500 mg poeder voor 

oplossing voor infuus 

Accord Healthcare bvba 

Medical Information/ 

Pharmacovigilance Department 

Sint Janstraat 185 

B-8700 Tielt 

Tel.: +32 474 62 24 24 

Fax: +32 51 40 40 33 

E-mail: 

belgium@accord-healthcare.com 

Accord Healthcare bvba 

Medical Information/ 

Pharmacovigilance Department 

Sint Janstraat 185 

B-8700 Tielt 

Tel.: +32 474 62 24 24 

Fax: +32 51 40 40 33 

E-mail: 

belgium@accord-healthcare.com 

 

 


