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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 

verbonden aan het in handel brengen van het geneesmiddel Myozyme®. Het 

verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 

uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van 

Myozyme® te waarborgen (RMA versie 05/2021). 

 

 

 

Myozyme® 

(alglucosidase alfa) 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIEPAKKET 

Richtlijnen voor gezondheidszorgbeoefenaars over de risico’s die 

samengaan met de toediening van Myozyme®, het klinisch 

risicomanagement en immunologische testen 

 

 

 

 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie:  Lees aandachtig de SKP vooraleer 
Myozyme® voor te schrijven (en/of te gebruiken ). 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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 AFKORTINGEN 

AE Adverse Event [Bijwerking] 

ALAT Alanine Amino Transferase [Alanineaminotransferase] 

ASAT Aspartate Amino Transferase [Aspartaataminotransferase] 

CIC Circulating Immune Complex [Circulerend immuuncomplex] 

CK Creatinine Kinase [Creatinekinase] 

CRIM Cross Reactive Immunologic Material [Kruisreactief immunologisch 

materiaal] 

ERT Enzyme Replacement Therapy [Enzymvervangingstherapie] 

GAA Acid α-glucosidase [Zure alfa-glucosidase]  

GP Global Pharmacovigilance [Wereldwijde geneesmiddelenbewaking]  

HCP Health care professional [Gezondheidszorgbeoefenaar] 

IAR Infusion-Associated Reaction [Infuusgerelateerde reactie] 

IV Intraveneus 

rhGAA recombinant human Acid Alfa-Glucosidase [Recombinant humaan 

zure alfa-glucosidase] 

SIP Safety Information Packet [Veiligheidsinformatiepakket] 

SPK Summary of Product Characteristics [Samenvatting van de 

productkenmerken] 
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INDICATIE  

Myozyme is geïndiceerd voor langdurige enzymvervangingstherapie (ERT = Enzyme 
Replacement Therapy) bij patiënten met een bevestigde diagnose van de ziekte van 
Pompe (zure α-glucosidase-deficiëntie). 

Myozyme is geïndiceerd voor volwassen en pediatrische patiënten van alle leeftijden. 

Voor de werkzaamheid van Myozyme bij patiënten met de laat-verworven ziekte van 
Pompe is het bewijs beperkt.  

 

 SAMENVATTING 

Doel van het veiligheidsinformatiepakket 

Het Myozyme (alglucosidase-alfa) veiligheidsinformatiepakket (SIP) is aanvullend 

educatief materiaal dat wordt verstrekt aan artsen die betrokken zijn bij de controle van 

patiënten met de ziekte van Pompe die met Myozyme worden behandeld. Behandelende 

artsen kunnen dit materiaal, indien nodig, beschikbaar stellen voor andere 

gezondheidszorgbeoefenaars (HCPs) die betrokken zijn bij de controle van de ziekte 

(apothekers, niet-gespecialiseerde artsen, allergologen, verpleegkundigen). Het 

hoofddoel van het SIP is: 

1. de gekende risico’s, geassocieerd met een behandeling met Myozyme, te 

minimaliseren  

2. de HCPs te begeleiden bij de klinische controle van deze risico’s 

3. de HCPs te begeleiden bij het uitvoeren van immunologische testen die zullen 

helpen om het mogelijke mechanisme van infuusgerelateerde reacties (IARs) en 

overgevoeligheidsreacties verder te omschrijven  

Het SIP (Safety Information Packet [Veiligheidsinformatiepakket]) biedt ook informatie 

over het Gespecialiseerd diagnostisch testprogramma ondersteund door Sanofi 

Genzyme, meer bepaald in verband met de immunologische testen, welke gratis worden 

aangeboden. 

Myozyme en de ziekte van Pompe 

De ziekte van Pompe is een lysosomale stapelingsziekte, aangezien het wordt 

veroorzaakt door een tekort aan zure α-glucosidase (GAA), een enzym dat lysosomaal 

glycogeen afbreekt tot glucose. GAA-deficiëntie leidt tot een accumulatie van glycogeen 

en eventueel tot het afbreken van lysosomen, wat resulteert in een cellulaire disfunctie 

in vele lichaamsweefsels, in het bijzonder in spierweefsel. 

Myozyme bevat het actieve bestanddeel alglucosidase-alfa (recombinant humaan zure 

α-glucosidase [rhGAA]). Myozyme is geïndiceerd voor langdurige enzym-

vervangingstherapie (ERT) bij patiënten met een bevestigde diagnose van de ziekte van 

Pompe (zure α-glucosidase deficiëntie). Het geneesmiddel is geïndiceerd bij 

volwassenen en pediatrische patiënten van alle leeftijden. De aanbevolen dosis 

Myozyme is 20 mg/kg lichaamsgewicht toegediend eenmaal om de 2 weken. 
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Beschrijving van de geïdentificeerde risico’s 

Volgende risico’s die samengaan met de toediening van Myozyme werden 

geïdentificeerd (zie rubriek 1): 

 

Het SIP biedt een volledige beschrijving van de geïdentificeerde risico’s die 

samengaan met een Myozyme infuus en begeleiding bij de klinische behandeling van 

bijwerkingen (zie rubriek 2). 

Immunologische testen 

Sanofi Genzyme heeft een post-marketing immuunbewakingsprogramma voor 

Myozyme ingesteld, om de mate van antilichaamsvorming bij Myozyme en de klinische 

gevolgen daarvan, als deze er zijn, vast te stellen (zie rubriek 3.1.).  

• Het wordt sterk aanbevolen om  alvorens het eerste infuus toe te dienen een 

serummonster af te nemen om een basiswaarde te hebben..  

• Het wordt aanbevolen dat de patiënten regelmatig worden opgevolgd voor het 

IgG-antilichaam (zie Samenvatting van de productkenmerken voor meer 

informatie over routinematige opvolging van IgG). 

• Behandelende artsen worden sterk aangemoedigd om, bij patiënten die matige 

tot ernstige of terugkerende IARs ervaren die wijzen op 

overgevoeligheidsreacties, monsters te verzamelen voor het testen van IgE, 

complementactivatie en tryptase.  

Het SIP (Safety Information Packet [Veiligheidsinformatiepakket]) biedt ook informatie 

over het Gespecialiseerd diagnostisch testprogramma ondersteund door Sanofi 

Genzyme. Dit programma biedt diensten voor het testen op IgG-antilichamen tegen het 

geneesmiddel en bijwerkingengerelateerde immunogeniciteit. Deze diensten zijn gratis 

(zie rubriek 3.2.).  

Neem contact op met uw lokale Sanofi Genzyme contactpersoon (zie pagina 8) of de 

EU afdeling medische dienstverlening van Sanofi Genzyme 

(eumedicalservices@genzyme.com) voor vragen met betrekking tot antilichaam-

monsterafnamekits of andere testgerelateerde vragen over Myozyme. 

Neem contact op met uw lokale Sanofi Genzyme-contactpersoon (zie pagina 8) of met 

Sanofi Genzyme EU Medical Services (EUMedicalServices@sanofi.com) voor 

informatie over hoe u gebruik kunt maken het Gespecialiseerd diagnostisch 

testprogramma ondersteund door Sanofi Genzyme of voor andere testgerelateerde 

vragen over Myozyme. 

 

mailto:EUMedicalServices@sanofi.com


 

 
 Pagina 7 van 33 

 

  



 

 
 Pagina 8 van 33 

 

 BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS 

 

• Om bijwerking(en) en/of een zwangerschap te melden tijdens het 

gebruik van Myozyme: 

Gelieve contact op te nemen met de dienst Geneesmiddelenbewaking van Sanofi 

Belgium: 

Telefoon: + (32)2 710 54 00 
E-mail naar pharmacovigilance.belgium@sanofi.com 
 
Bovendien: 

• Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd 

met het gebruik van Myozyme® te melden aan de afdeling Vigilantie van het federal 

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 02/524.80.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-

afmps.be . 

• Voor informatie over hoe u gebruik kunt maken van het Gespecialiseerd 

diagnostisch testprogramma ondersteund door Sanofi Genzyme of voor 

andere testgerelateerde vragen over Myozyme: 

Gelieve contact op te nemen met de afdeling medische dienstverlening van Sanofi 

Genzyme Europe B.V.: 

E-mail: EUMedicalServices@sanofi.com 

 

• Voor medische informatie over de ziekte van Pompe of Myozyme:  

 
Gelieve contact op te nemen met de afdeling medische informatie van Sanofi 
Genzyme Europe B.V.: 
Telefoon: + (31)35 699 1499 
Fax: + (31)35 699 1403 
E-mail: eumedinfo@genzyme.com 
 
Of met de Dienst Medische Informatie van Sanofi Belgium: 
E-mail: Medical_Info.Belgium@sanofi.com 
Telefoon: + (32)2 710 54 00 

 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.pompe.com 
 

 

 

mailto:pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
mailto:EUMedicalServices@sanofi.com
mailto:eumedinfo@genzyme.com
http://www.pompe.com/
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1. Beschrijving van de risico’s die samengaan met 

Myozyme  

De vastgestelde veiligheidsrisico’s van een Myozyme (alglucosidase-alfa) behandeling omvatten 

onder meer het ontstaan van infuusgerelateerde reacties (IARs), waaronder overgevoeligheid en 

levensbedreigende anafylactische shock en/of hartstilstand, immuun-gemedieerde reacties, 

immunologische respons en acuut cardiorespiratoir falen ten gevolge van vochtophoping. 

1.1. Infuusgerelateerde reacties waaronder overgevoeligheidsreacties 

en anafylactische reacties 

Een IAR wordt gedefinieerd als elke bijwerking (AE) die optreedt tijdens het infuus of in de uren 

na het infuus en die beoordeeld wordt als mogelijk gerelateerd aan de toediening van het product 

(Myozyme). Gerelateerde voorvallen die optreden na de post-infuus periode, worden volgens het 

oordeel van de melder als IAR beschouwd. Het exacte mechanisme van IARs is niet volledig 

gekend. Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijke mechanismen (1,2): 

Tabel 1. Mogelijke mechanismen van IARs, waaronder overgevoeligheid en anafylactische reacties  
 

• IgE-gemedieerd 
 

• IgG-gemedieerd met complementactivatie 
 

• Cytokine-afgifte met onduidelijk mechanisme 
 

• Niet-specifiek immunogeen mechanisme 
 

• Directe stimulatie van mastocyten door een geneesmiddel dat histamine afgeeft 

 

In klinische onderzoeken kwamen IARs ongeveer voor  bij 50% van de patiënten die de vroege 

vorm van de ziekte van Pompe hebben ( maw optreden in de vroege kindertijd)  en behandeld 

werden met Myozyme (gedurende een periode van 52 weken) en bij 28% van de patiënten die 

de latere vorm van de ziekte van Pompe hebben (en die gedurende een periode van 18 maanden 

behandeld werden). Het optreden van IARs is niet onverwacht gezien de klinische presentatie 

van immunogene reacties op recombinante humane eiwitten. Terwijl de meerderheid van de 

reacties werden beoordeeld als licht tot matig, waren sommige ernstig. In klinisch onderzoek en 

bij commercieel gebruik hebben sommige patiënten tijdens het infuus met Myozyme een 

anafylactische shock en/of hartstilstand gehad, die levensondersteunende maatregelen vereiste. 

De reacties deden zich over het algemeen voor kort na het opstarten van het infuus. Patiënten 

hadden een veelvoud van tekenen en symptomen, vooral van respiratoire, cardiovasculaire, 

oedemateuze en/of cutane aard (tabel 2).  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Waargenomen tekenen en symptomen van overgevoeligheid/anafylactische reacties 
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Respiratoir 
Cardiovasculai

r 
Cutaan Zenuwstelsel 

Algemene aandoeningen 
en aandoeningen op de 

toedieningsplaats 

bronchospasme 
piepende ademhaling 
ademhalingsstilstand 
ademhalingspijn 
apneu 
stridor 
kortademigheid 
verminderde zuurstofsaturatie 
dichtgeknepen keel 

hartstilstand 
hypotensie 
bradycardie 
tachycardie 
cyanose 
vasoconstrictie 
bleekheid  
blozen 
hypertensie 

urticaria 
huiduitslag 
erytheem 
hyperhidrosis 
 
 
 
 
 

duizeligheid 
rusteloosheid 
hoofdpijn 
paresthesie 
 
 

koorts 
misselijkheid 
koude handen en voeten 
het warm hebben 
ongemak op de borst 
pijn op de borst  
gezwollen gezicht 
perifeer oedeem 
angiooedeem 

Daarnaast werden bij sommige patiënten die behandeld werden met Myozyme, terugkerende 

reacties waargenomen, bestaande grieperigheid  of een combinatie van symptomen zoals koorts, 

koude rillingen, spierpijn, gewrichtspijn, pijn of vermoeidheid die optraden na het infuus en 

gewoonlijk een paar dagen duurden. 

Patiënten die IARs (en in het bijzonder anafylactische reacties) hebben ontwikkeld moeten met 

voorzichtigheid worden behandeld wanneer Myozyme opnieuw wordt toegediend. Voor meer 

informatie en advies over infuuscontrole, zie rubriek 2. Voor meer informatie over de bereiding, 

de toediening en het bewaren van Myozyme, zie respectievelijk bijlage 1, 2 en 3.  

Tabel 3 geeft een lijst van patiënten met een verhoogd risico op complicaties van IARs. 

 

Tabel 3. Patiënten met een verhoogd risico op complicaties van IARs 
 

• Patiënten met elke acute onderliggende met koortsgepaard gaande ziekte  
 

• Patiënten met een ernstig gevorderede ziekte van Pompe (dit kan de cardiale en respiratoire functie hebben 
gecompromitteerd, waardoor ze vatbaar zijn voor een hoger risico op ernstige complicaties van 
infuusgerelateerde bijwerkingen). 

 

• Patiënten die IgE-antilichamen tegen Myozyme ontwikkelen (met een hoger risico voor het optreden van 
anafylaxie en ernstige overgevoeligheidsreacties). 

 

• Patiënten die Myozyme met hogere infuussnelheden toegediend kregen. 
 

• Patiënten met in vroege vorm van de ziekte van Pompe, die hoge IgG-antilichaamstiters ontwikkelden.  
 

• Patiënten die eerder IARs hebben ontwikkeld.  
 

• Patiënten die de behandeling met Myozyme tijdelijk hebben onderbroken (bijvoorbeeld tijdens de 
zwangerschap). 
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1.2. Immuungemedieerde reacties 

Er werden ernstige cutane en systemische immuungemedieerde reacties gemeld bij sommige 

patiënten die werden behandeld met Myozyme (<1/100 tot ≥1/1000). Het mogelijke mechanisme 

voor immuungemedieerde reacties bestaat uit de afzetting van middelmatig grote circulerende 

immuuncomplexen in weefsels en het vasculaire endotheel, wat leidt tot ontsteking en resulteert 

in een heterogene reeks van klinische tekenen en symptomen zoals glomerulonefritis, hematurie, 

proteïnurie, papulaire huiduitslag, purpura-achtige uitbarstingen, artritis, serositis en vasculitis 

(3,4). 

De reacties zijn zelfbeperkend en ontwikkelen zich gewoonlijk binnen 7 à 10 dagen na het 

antigeninfuus, te beginnen met een aantal algemene griepachtige symptomen: koorts, spierpijn, 

gewrichtspijn en huiduitslag. Klinisch herstel treedt meestal op na 7 à 28 dagen. 

Ernstige huidreacties, waaronder ulceratieve en necrotiserende huidletsels, mogelijk immuun-

gemedieerd, werden gemeld bij Myozyme. Huidbiopsie bij één patiënt toonde afzetting aan van 

anti-rhGAA antilichamen in de laesie.  

Systemische immuungemedieerde reacties, waaronder mogelijke type III 

immuuncomplexgemedieerde reacties, werden waargenomen met Myozyme. Deze reacties 

begonnen binnen enkele weken tot 3 jaar na de aanvang van de infusen met Myozyme. 

Het nefrotisch syndroom werd waargenomen bij enkele patiënten met de ziekte van Pompe die 

met Myozyme behandeld werden en die hoge IgG-antilichaamstiters (≥102.400) hadden. Bij deze 

patiënten toonde een nierbiopsie de afzetting van immuuncomplex aan. De patiënten verbeterden 

na onderbreking van de behandeling. 

Aanbeveling: Het wordt aanbevolen om een periodiek urineonderzoek uit te voeren bij 
patiënten met hoge IgG-antilichaamstiters. 

 

Patiënten moeten worden opgevolgd voor de ontwikkeling van systemische immuungemedieerde 

reacties. Als immuungemedieerde reacties optreden, moet de stopzetting van de toediening van 

Myozyme worden overwogen, en dient een geschikte medische behandeling te worden gestart. 

De risico’s en voordelen van het opnieuw toedienen van Myozyme na een immuungemedieerde 

reactie, moeten worden afgewogen. Myozyme werd bij sommige patiënten met succes opnieuw 

toegediend en zij bleven Myozyme verder ontvangen onder strikt klinisch toezicht.  
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1.3. Immunogeniciteit  

Als therapeutisch eiwit heeft Myozyme het potentieel om een immuunrespons te veroorzaken met 

het aanmaken van antilichamen tegen recombinant humaan zure α-glucosidase (anti-rhGAA IgG-

antilichamen en anti-rhGAA IgE-antilichamen) (5). 

1.3.1. Anti-rhGAA IgG antilichamen waaronder remmende 

antilichamen 

In klinische onderzoeken ontwikkelde de meerderheid van de Pompe patiënten met zowel de 

vroege als de late vorm van de ziekte van Pompe, IgG-antilichamen tegen alglucosidase-alfa 

meestal binnen de 3 maanden na aanvang van de behandeling (6,7). Een vergelijkbaar aandeel 

van patiënten behandeld na de commercialisatie, hebben anti-rhGAA IgG-antilichamen 

ontwikkeld. Er werd een trend waargenomen bij patiënten die de ziekte in de kindertijd 

ontwikkelden ( de vorge vorm van de ziekte van Pompe)  en die behandeld werden met een 

hogere dosis (40 mg/kg) Myozyme, om hogere titers IgG-antilichamen te ontwikkelen en meer 

IARs te ervaren.  

Aanbeveling: Patiënten moeten regelmatig worden opgevolgd voor de vorming van IgG-
antilichaam. 

 
Er werd vastgesteld dat sommige patiënten die hoge en aanhoudende IgG-antilichaamstiters 

ontwikkelen, waaronder kruisreactief immunologisch materiaal, (CRIM)-negatieve patiënten 

(patiënten bij wie geen endogeen GAA-eiwit werd gedetecteerd door Western blot analyse), een 

verminderde klinische werkzaamheid van de behandeling met Myozyme kunnen ondervinden. 

Men vermoedt dat de oorzaak van een zwakke klinische respons bij deze patiënten multifactorieel 

is. 

Sommige patiënten die in klinisch onderzoek en/of bij commercieel gebruik behandeld werden 

met Myozyme, testten positief op remming van de enzymactiviteit en/of opname. De klinische 

relevantie van in-vitro remming is onduidelijk. Bij onderzoek van in vroege en late vorm van de 

ziekte van Pompe vertoonden patiënten met een positieve opnameremming doorgaans hogere 

IgG-antilichaamstiters dan patiënten die negatief waren voor opnameremming. Tot op heden 

werd er geen relatie tussen remmingsstatus en bijwerkingen vastgesteld. De effecten van de 

remmende antilichaamontwikkeling op de veiligheid en werkzaamheid van Myozyme op lange 

termijn zijn niet volledig gekend. 

Zie rubriek 3.1.1 voor IgG en remmende antilichaamtesten. 

1.3.2. Anti-rhGAA IgE-antilichamen 

Sommige patiënten die in klinisch onderzoek en na commercialisatie met Myozyme werden 

behandeld en geëvalueerd, en waarvan sommigen anafylaxie hadden gehad, testten positief op 

de aanwezigheid van alglucosidase-alfa-specifieke IgE-antilichamen. 

De testen werden meestal uitgevoerd voor matige, ernstige of terugkerende IARs die wijzen op 

overgevoeligheidsreacties. Huidtesten, een gevoeligere meting voor het detecteren van IgE-

antilichamen, werden ook uitgevoerd bij/op sommige patiënten. Alle patiënten herstelden volledig 

van de overgevoeligheidreacties. Sommige patiënten werden opnieuw succesvol behandeld en 

bleven verder op een behandeling met Myozyme met een lagere infuussnelheid en bij een lagere 

initiële dosis (in lijn met de desensibilisatierichtlijnen) en kregen de behandeling verder onder 
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strikt klinisch toezicht. Patiënten die IgE-antilichamen tegen alglucosidase-alfa ontwikkelen, 

blijken een hoger risico te hebben voor het optreden van IARs en/of anafylactische reacties. 

Aanbeveling: Patiënten die IgE-antilichamen ontwikkelen, moeten nauwer worden opgevolgd 
tijdens de toediening van Myozyme, omdat ze een hoger risico blijken te hebben voor het 
optreden van IARs en/of anafylactische reacties 

1.4. Risico’s geassocieerd met gelijktijdige immunomodulatie 

Patiënten met de ziekte van Pompe lopen het risico op luchtweginfecties als gevolg van de 

geleidelijke effecten van de ziekte op de ademhalingsspieren. Immunosuppressieve middelen 

werden aan enkele patiënten bij experimenteel onderzoek toegediend, in een poging om de 

ontwikkeling van antilichamen tegen alglucosidase-alfa te verminderen of te voorkomen. Bij 

sommige van deze patiënten werden fatale en levensbedreigende infecties van de luchtwegen 

waargenomen. Daarom kan het behandelen van patiënten met de ziekte van Pompe met 

immunosuppressiva, het risico op het ontwikkelen van ernstige respiratoire infecties nog verder 

doen toenemen en is waakzaamheid geboden. 

1.5. Acuut cardiorespiratoir falen geassocieerd met vochtretentie 

Pediatrische patiënten met onderliggende cardiale hypertrofie lopen een risico. Patiënten met een 

acute onderliggende ziekte op het moment van het Myozyme-infuus, kunnen een groter risico 

hebben op acuut cardiorespiratoir falen. Een paar meldingen van vochtretentie werden gemeld. 

Acuut cardiorespiratoir falen dat intubatie en inotrope ondersteuning vereist, werd waargenomen 

tot 72 uur na het infuus met Myozyme bij enkele patiënten met in de vroege vorm van de ziekte 

van Pompe met onderliggende cardiale hypertrofie, mogelijk geassocieerd met vochtretentie bij 

intraveneuze toediening van Myozyme.  

 Hoofdpunten 
 
• IARs kunnen optreden tijdens het infuus of in de uren na het infuus. Overgevoeligheid/anafylactische 

reacties, waarvan sommige IgE-gemedieerd zijn, werden gemeld en traden over het algemeen op 
tijdens of kort na de start van het infuus met Myozyme.  
 

• Immuun-gemedieerde reacties, waaronder ernstige cutane en systemische reacties werden gemeld 
in sommige gevallen.  
 

• Aangezien Myozyme een therapeutisch eiwit is, bestaat de mogelijkheid van een immunologische 
reactie. IgG-antilichamen tegen alglucosidase-alfa ontwikkelen zich over het algemeen binnen de 3 
maanden na het starten van de behandeling. 
 

• Patiënten moeten regelmatig worden opgevolgd voor de vorming van IgG-antilichaam.  
 
• Sommige patiënten die met Myozyme werden behandeld en geëvalueerd en waarvan sommigen 

anafylaxie hadden ontwikkeld, testten positief op de aanwezigheid van alglucosidase-alfa-specifieke 
IgE-antilichamen. 
 

• Patiënten die IgE-antilichamen ontwikkelen, moeten nauwer worden opgevolgd tijdens de toediening 
van Myozyme, omdat ze een hoger risico blijken te hebben voor het optreden van IARs en/of 
anafylactische reacties.  
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2. Klinische behandeling van de vastgestelde 

risico’s(2,8–14) 

2.1. Pre-infuus stadium 

Voordat een ERT met Myozyme (alglucosidase-alfa) wordt opgestart, moet er rekening worden 

gehouden met de complexe onderliggende medische problematiek van de ziekte van Pompe. 

Patiënten met een acute onderliggende ziekte op het moment van het Myozyme-infuus, blijken 

een groter risico te hebben op IARs. Vooraleer Myozyme toe te dienen, moet er bijzondere 

aandacht worden besteed aan de klinische toestand van de patiënt. Alle patiënten moeten klinisch 

worden geëvalueerd voorafgaand aan elk infuus met Myozyme om acute of onderliggende 

ziekten uit te sluiten. 

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de mogelijke korte en lange termijn effecten 

van langdurig herhaald gebruik van corticosteroïden, antihistaminica en koortswerende middelen, 

vooral bij pediatrische patiënten. De doseringsaanbevelingen voor dergelijke behandelingen 

moeten in overeenstemming zijn met de individuele samenvattingen van de productkenmerken 

(SPK). 

Voorbehandeling bij patiënten met eerdere IgE-gemedieerde overgevoeligheidsreacties 

• Het gebruik van antihistaminica als voorbehandeling wordt niet aanbevolen bij 

patiënten met een eerdere IgE-gemedieerde overgevoeligheidsreactie. Antihistaminica 

maskeren vroege symptomen van een overgevoeligheidsreactie (huidreactie), waardoor het 

moeilijk wordt voor het team dat het infuus toedient om de eerste noodsignalen en de 

noodzaak om de infuussnelheid te verlagen en/of anderszins in te grijpen, te herkennen. 

Bovendien zal in die gevallen waar histamine in belangrijke mate vrijkomt, de toediening van 

antihistaminica na de vrijgave of als premedicatie niet meer volledig doeltreffend zijn voor de 

behandeling van anafylactische reacties (13).  

• Blootstelling aan bètablokkers kan anafylactische reacties verergeren en is een 

relatieve contra-indicatie indien een patiënt het risico loopt op anafylaxie. Bètablokkers zijn 

ook een relatieve contra-indicatie voor de toediening van epinefrine/adrenaline (10,11,14). 

2.2. Myozyme infuusstadium 

Alle aanbevelingen dienen slechts als richtlijn. De definitieve beslissing betreffende de 

behandeling van individuele patiënten, berust bij de behandelende arts. 

2.2.1. Aanbevolen infuussnelheid 

• Het wordt aanbevolen dat de initiële infuussnelheid van Myozyme niet meer dan 1 

mg/kg/uur bedraagt. De infuussnelheid kan worden verhoogd met 2 mg/kg/uur om de 30 

minuten, nadat werd vastgesteld dat de patiënt de infuussnelheid verdraagt, tot de 

aanbevolen maximale infuussnelheid van 7 mg/kg/uur is bereikt. Aan het einde van elke 

stap moeten de vitale functies worden gemeten. Patiënten die IARs hebben ervaren 

moeten met voorzichtigheid worden behandeld wanneer Myozyme opnieuw wordt 

toegediend. 

• Als de IAR snelheidsgebonden blijkt te zijn, worden de volgende wijziging(en) voor het 

trapsgewijs verhogen van de infuussnelheid voorgesteld: 

o maximale infuussnelheid verlagen en/of 

o verlengen van elke infuussnelheidtussenstap met 15-30 minuten 
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2.2.2. Lichte of matige reacties1 (2,8,9) 

• Vertraag het infuus tot de helft van de snelheid of stop het infuus tijdelijk totdat de 

symptomen verbeteren of verdwijnen. 

o Als de symptomen verdwijnen het infuus hervatten aan de helft van de snelheid 

waarmee de IAR is opgetreden gedurende 30 minuten, gevolgd door een 

verhoging van de infuussnelheid met 50% gedurende 15 tot 30 minuten. 

o Als de symptomen niet terugkomen, de infuussnelheid verhogen tot de 

snelheid waarbij de IAR(s) heeft (hebben) plaatsgevonden en overweeg om de 

snelheid stapsgewijs te blijven verhogen tot de maximale snelheid wordt bereikt. 

• Als de symptomen aanhouden, ondanks de tijdelijke stopzetting van het infuus, wordt 

voorgesteld dat de behandelende arts minstens nog 30 minuten langer wacht om de 

symptomen van de IAR te laten verdwijnen, alvorens te beslissen om het infuus voor de 

rest van de dag te stoppen. 

Voorbeeld: 

Als de patiënt (een) lichte of matige IAR(s) ondervindt bij een infuussnelheid van 5 mg/kg/uur, 

verminder de infuussnelheid tot 2,5 mg/kg/uur, of stop tijdelijk het infuus en wacht tot de 

symptomen verdwijnen. 

Als de symptomen verdwijnen, het infuus toedienen met een snelheid van 2,5 mg/kg/uur 

gedurende 30 minuten. Als dit goed verdragen wordt, de infuussnelheid verhogen tot 3,75 

mg/kg/uur gedurende minstens 15 tot 30 minuten. 

Als dit goed verdragen wordt, de infuussnelheid verhogen tot 5 mg/kg/uur en gedurende 15 tot 

30 minuten toedienen.  

Indien goed verdragen, de infuussnelheid verhogen tot de maximaal aanbevolen infuussnelheid 

van 7 mg/kg/uur en aan deze snelheid toedienen voor de rest van het infuus, als dit wordt 

getolereerd. 

Aan het einde van elke stap moeten de vitale functies worden gemeten. 

 

 

 

 

 

Aanbevelingen voor behandeling van lichte tot matige reacties 
- Koortswerende middelen toedienen voor febriele reacties. 
- Een bij de leeftijd passende dosis antihistaminicum [H1-blokker] toedienen. 

 
1 Deze definities dienen als een leidraad die enkel berust op de CDSIC (Clinical Data Interchange Standards Consortium 

[Consortium voor uitwisselingsstudent van klinische gegevens]) SDTM (Study Data Tabulation Model [studiegegevens tabulatie 
model]) standaardterminologie v3.1.1. De beoordeling van de algemene ernst gebeurt volgens het oordeel van de behandelende 
arts: 
Licht: Een type AE die gewoonlijk van voorbijgaande aard is en die slechts minimale behandeling of therapeutische interventie vereist. 
Het voorval belemmert over het algemeen niet de gebruikelijke activiteiten van het dagelijks leven. 
Matig: Een type AE dat meestal met een bijkomende specifieke therapeutische interventie wordt verlicht. Het voorval belemmert de 
gebruikelijke activiteiten van het dagelijks leven, wat ongemak veroorzaakt, maar het vormt geen belangrijk of blijvend gevaar op letsel 
voor de deelnemer aan het onderzoek. 



 

 
 Pagina 16 van 33 

 

- Overweeg het intraveneus (IV) toedienen van corticosteroïden. 
- Voor belangrijke symptomen zoals bronchospasmen, zuurstofdesaturatie, cyanose, 

dyspnoe of een piepende ademhaling, overweeg het aanbrengen van een zuurstofmasker 
met een matig tot hoog luchtdebiet, een nasale luchtkatheter of een bèta-agonist (bijv. 
salbutamol) via een gekalibreerde dosisinhalator of vernevelaar. 

- Als respiratoire symptomen aanhouden of de ernst ervan het genoodzaakt, overweeg dan 
subcutane toediening van epinefrine in de bovenste ledemaat of de dij. Het gebruik van 
epinefrine moet zorgvuldig worden afgewogen bij patiënten met onderliggende 
cardiovasculaire of cerebrovasculaire ziekte. 

- Indien nodig vloeistoffen IV toedienen om normale vitale functies (bijv. bloeddruk) te 
bewaren. 
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Afbeelding 1. Klinische behandeling van lichte tot matige reacties 

 

2.2.3. Ernstige reacties2: overgevoeligheid/anafylactische reacties 

inclusief anafylactische shock en IgE-gemedieerde 

overgevoeligheidsreactie (9,10,14) 

Er werden tijdens een infuus met Myozyme ernstige overgevoeligheidsreacties 
waargenomen bij patiënten, waaronder levensbedreigende anafylactische reacties 
waarvan sommige IgE-gemedieerd waren. Sommige patiënten hebben een 

anafylactische shock en/of hartstilstand gehad tijdens het infuus met Myozyme, die 
levensondersteunende maatregelen behoefden. Medisch ondersteunende maatregelen 
waaronder reanimatie-apparatuur dienen aanwezig te zijn wanneer Myozyme wordt 
toegediend. 

• Anafylactische reacties zijn vaak levensbedreigend en treden plots op binnen enkele 

minuten tot enkele uren na het opstarten van het infuus. Zelfs wanneer deze aanvankelijk 

licht zijn, moet de mogelijkheid van progressie naar een ernstig en zelfs onomkeerbare 

evolutie worden herkend. Vanwege de kans op ernstige overgevoeligheidsreacties of 

anafylactische reacties, moet passende medische ondersteuning, inclusief reanimatie-

apparatuur, aanwezig zijn wanneer Myozyme wordt toegediend. 

• Vroegtijdige opsporing van tekenen en symptomen van overgevoeligheid of 

anafylactische reacties kan helpen bij de doeltreffende behandeling van patiënten en het 

voorkomen van mogelijk ernstige of onomkeerbare gevolgen. 

 
2 Deze definitie dient als een leidraad die enkel berust op de CDSIC (Clinical Data Interchange Standards Consortium [Consortium 

voor uitwisselingsstandaarden van klinische gegevens]) SDTM (Study Data Tabulation Model [studiegegevens tabulatie model]) 
standaardterminologie v3.1.1. De beoordeling van de algemene ernst gebeurt volgens het oordeel van de behandelende arts: 
Ernstig: Een type AE die de gebruikelijke activiteiten van het dagelijks leven onderbreekt, een aanzienlijke invloed heeft op de klinische 
toestand, of een intensieve therapeutische interventie kan vereisen. 
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• Het is belangrijk om het allergische fenomeen tijdig te herkennen zodat het infuus kan 

worden onderbroken, de snelheid kan worden verlaagd en/of andere correctieve 

interventies kunnen plaatsvinden.  

• De risico’s en voordelen van het opnieuw toedienen van Myozyme na een anafylactische 

of ernstige overgevoeligheidsreactie, moeten worden afgewogen. Myozyme werd bij 

sommige patiënten opnieuw toegediend en zij bleven Myozyme verder ontvangen onder 

strikt klinisch toezicht. Als de beslissing wordt genomen om opnieuw het product toe te 

dienen, moeten bijzondere voorzorgsmaatsregels worden genomen, met 

beschikbaarheid van de gepaste reanimatiemaatregelen. 

 

Aanbevelingen voor behandeling van ernstige reacties 
- Onmiddellijke stopzetting van de toediening van Myozyme moet worden overwogen en een 

geschikte medische behandeling moet worden gestart, zoals hieronder beschreven. 
• Toediening van epinefrine IM in de bovenste ledematen of de dij is over het algemeen 

geïndiceerd voor levensbedreigende anafylactische reacties. In het algemeen moet er 
echter zorgvuldig aandacht worden besteed aan de contra-indicaties voor het gebruik 
van epinefrine. Contra-indicaties moeten altijd worden afgewogen tegen het voordeel 
of de noodzaak om epinefrine te gebruiken als een levensreddende maatregel in geval 
van levensbedreigende anafylactische reacties. Voor gedetailleerde informatie, zie de 
SPK van epinefrine.  

• Voor belangrijke symptomen zoals bronchospasmen, zuurstofdesaturatie, cyanose, 
dyspnoe of een piepende ademhaling, overweeg het aanbrengen van een 
zuurstofmasker met een matig tot hoog luchtdebiet, een nasale luchtkatheter of een 
bèta-agonist (bijv. salbutamol) via een gekalibreerde dosisinhalator of vernevelaar. 

• Indien nodig vloeistoffen IV toedienen om normale vitale functies (bijv. bloeddruk) te 
bewaren. Overweeg het IV toedienen van corticosteroïden. Alfa-adrenerge middelen 
en pressoren met onbestaande of minimale bèta-adrenerge werking, moeten worden 
overwogen om inotropie te maximaliseren en chronotropie te minimaliseren bij 
patiënten met hypertrofische cardiomyopathie. 

• Geavanceerde reanimatiemaatregelen nemen indien nodig. 
- Indien nodig geacht, moeten bij patiënten met een eerdere IgE-gemedieerde 

overgevoeligheidsreactie, de volgende infusen met een desensibilisatieprocedure, meestal 
zonder voorbehandeling, worden opgestart. 

- Gedetailleerde instructies voor desensibilisatieprocedures zullen op verzoek aan de 
behandelende arts beschikbaar worden gesteld. Gelieve contact op te nemen met de 
afdeling wereldwijde geneesmiddelenbewaking van Sanofi Genzyme voor 
desensibilisatierichtlijnen. Contactgegevens zijn te vinden in BELANGRIJKE 
CONTACTGEGEVENS. 

- De hierin gegeven aanbevelingen voor de behandeling van IgE-positieve patiënten, moeten 
slechts als richtlijnen worden gebruikt. De definitieve beslissing betreffende de behandeling 
van individuele patiënten, berust bij de behandelende arts. 
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Afbeelding 2. Klinische behandeling van ernstige reacties 

 

 

 

2.3. Post-infuus observatie 

Het wordt aanbevolen dat patiënten voor de veiligheid worden geobserveerd, zowel tijdens als 

na de voltooiing van elk intraveneus infuus met Myozyme, door medisch personeel dat bekend is 

met de ziekte van Pompe en de mogelijke reacties op Myozyme. Bij klinische onderzoeken 

werden de patiënten gevolgd gedurende 2 uur na het einde van het Myozyme-infuus. De 

geschikte duur van de post-infuus observatie wordt bepaald door de behandelende arts op basis 

van de klinische toestand en de infuusgeschiedenis van de individuele patiënt. 
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3. Testen  

3.1. Beschrijving (tabel 4) 

3.1.1. Immuunbewakingsprogramma: IgG-antilichaam testen 

waaronder remmende antilichamen 

In klinisch onderzoek ontwikkelde de meerderheid van de patiënten IgG-antilichamen tegen 

alglucosidase-alfa meestal binnen de 3 maanden na de behandeling (6,7,15). Dergelijke 

seroconversie treedt naar verwachting op bij de meeste patiënten die met Myozyme 

(alglucosidase-alfa) worden behandeld. De ontwikkeling van antilichamen tegen recombinant 

eiwit is goed gekend en werd met andere ERTs aangetoond (5). Er werd een trend waargenomen 

bij patiënten die de vroege vorm van de ziekte van Pompe hebben en die behandeld werden met 

een hogere dosis, om hogere titers IgG-antilichamen te ontwikkelen. Er lijkt geen correlatie te 

bestaan tussen het optreden van IARs en het tijdstip van de vorming van de IgG-antilichamen. 

Het effect van antilichaamontwikkeling op de veiligheid en werkzaamheid van alglucosidase-alfa 

op lange termijn is niet volledig gekend.  

In klinische onderzoeken werden monsters die positief werden getest voor anti-rhGAA IgG-

antilichamen, ook getest voor in-vitro remming door zowel een enzymactiviteit als een cellulaire 

opname assay. Na commercialisatie werden ook testen uitgevoerd bij patiënten die klinische 

achteruitgang vertoonden en/of invasief geventileerd moesten worden. De klinische relevantie 

van remmende antilichaamvorming bij patiënten behandeld met Myozyme is ongekend. Bij CRIM-

negatieve kinderen (patiënten bij wie geen endogeen GAA-eiwit werd gedetecteerd door Western 

blot analyse), werd een verminderde klinische werkzaamheid aangetoond in aanwezigheid van 

hoge aanhoudende IgG-antilichaamstiters met remmende activiteit (16–18). 

Om de remming van de rhGAA enzymatische activiteit door antilichamen die aanwezig zijn in het 

serum van de patiënt te meten, werden patiëntenmonsters die een remmingspercentage dat 

groter was dan 20% bij eender welke serumverdunning, beschouwd als positief bij een remmende 

antilichaam assay (enzymactiviteit). Een assay gebaseerd op stroomcytometrie werd ontwikkeld 

om te beoordelen of de antilichamen van de patiënt interfereren met de opname van rhGAA door 

de menselijke fibroblastcellen in cultuur. Monsters die een enzym opnameremming van meer dan 

20% vertoonden in twee of meer serumverdunningen, werden op dat ogenblik als positief 

beschouwd door de celgebaseerde stroomcytometrie assay. Patiënten worden positief 

beschouwd voor opnameremming indien zij een positieve activiteit bij >1/20 verdunning op één 

of meer tijdstippen vertonen. 

Als onderdeel van de bewaking van de veiligheid na goedkeuring, heeft Sanofi Genzyme een 

immuunbewakingsprogramma voor Myozyme ingevoerd om de mate van de vorming van 

antilichamen tegen Myozyme te bepalen, teneinde de eventuele klinische gevolgen te begrijpen. 

Er bestaan momenteel geen testen voor antilichamen tegen alglucosidase-alfa in de handel. 

Sanofi Genzyme levert echter de service om dit te testen. Neem contact op met uw lokale Sanofi 

Genzyme vertegenwoordiger of de afdeling medische dienstverlening van Sanofi Genzyme via 

e-mail op EUMedicalServices@sanofi.com voor informatie over hoe u gebruik kunt maken van 

het Gespecialiseerd diagnostisch testprogramma ondersteund door Sanofi Genzyme. 
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Aanbeveling:  
- IgG-antilichaamstiters moeten regelmatig worden opgevolgd.  
- Behandelde patiënten worden getest op remming van enzymopname of -activiteit, wanneer 

zij een afname van het klinisch voordeel ervaren, ondanks voortzetting van de behandeling 
met Myozyme. 

- Het wordt sterk aanbevolen om bij de start van de behandeling  een serummonster af te 
nemen alvorens het eerste infuus toe te dienen. 

 

3.1.2. Immunologische testen voor infuusreacties: Testen van IgE, 

serumtryptase en complementactivatie 

De testen werden meestal uitgevoerd voor matige, ernstige of terugkerende IARs die wijzen op 

overgevoeligheidsreacties. Sommige patiënten die geëvalueerd werden waarvan sommigen 

anafylaxie hebben ervaren, testten positief voor alglucosidase-alfa-specifieke IgE-antilichamen. 

Sommige patiënten werden met succes opnieuw met Myozyme behandeld, door gebruik te 

maken van een lagere infusiesnelheid en/of een lagere initiële dosis, onder strikt klinisch toezicht. 

Aanbeveling: Om het mogelijke mechanisme van IARs verder te karakteriseren, moeten 
monsters voor het testen op complementactivatie en serumtryptase worden afgenomen 1 à 3 
uren na het begin van de infuusreactie. Monsters voor IgE-testen moeten worden afgenomen 
ten minste 72 uur na het einde van het infuus. 

 

Neem contact op met uw lokale Sanofi Genzyme vertegenwoordiger of de afdeling medische 

dienstverlening van Sanofi Genzyme via e-mail op EUMedicalServices@sanofi.com voor 

informatie over hoe u gebruik kunt maken van het Gespecialiseerd diagnostisch testprogramma 

ondersteund door Sanofi Genzyme. 

3.1.3. Huidtesten (11,12) 

Huidtesten kunnen worden uitgevoerd volgens de beoordeling van de behandelende arts bij 

patiënten die een IAR ervaren, die aan de volgende criteria voldoet (tabel 4): 

- Infuusgerelateerde reactie die een IgE-gemedieerde reactie suggereert, met 

aanhoudende symptomen zoals bronchospasmen, hypotensie en/of urticaria die een 

interventie vereisen OF enige andere tekenen of symptomen die de behandelende arts 

(als) relevant beschouwd. 

- Huidtesten kunnen een andere voorspeller zijn van IgE-gemedieerde reacties en kunnen 

worden aanbevolen voor de bevestiging van de IgE-resultaten.  

Indien de beslissing om huidtesten uit te voeren wordt genomen, wordt het aanbevolen om het 

infuus met Myozyme uit te stellen tot de huidtest is uitgevoerd en de resultaten door de 

behandelende arts zijn beoordeeld. 

Opmerking: Bepaalde medicijnen (bijv. antihistaminica, adrenerge geneesmiddelen) kunnen 

interfereren met de testresultaten. Voorafgaand aan de huidtesten moet de medicatie van de 

patiënt worden beoordeeld om na te gaan of deze al dan niet kan interfereren met de 

testresultaten. 

Het is aanbevolen dat de huidtesten worden uitgevoerd door een getrainde allergoloog of een 

medisch persoon getraind in huidallergietesten en dat het testen wordt uitgevoerd minimaal 48 
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uur na het infuus met Myozyme, en bij voorkeur >3 weken na een anafylactische episode als 

gevolg van voorbijgaande desensibilisatie. 

De procedure omvat alleen de prik-/punctietest. Als de prik-/punctietest negatief is, kan een 

intradermale test gerechtvaardigd zijn. Het testen omvat Myozyme en positieve en negatieve 

controles.  

 

3.1.4. Testen van circulerend immuuncomplex 

Indien een patiënt tekenen of symptomen vertoont die wijzen op systemische immuun-

gemedieerde reacties met betrekking tot de huid en andere organen tijdens het ontvangen 

alglucosidase-alfa, worden serummonsters afgenomen voor de beoordeling van circulerende 

immuuncomplexen. Patiënten moeten worden opgevolgd voor voortgezette immuuncomplex 

symptomatologie en bijkomende serummonsters moeten worden afgenomen voor evaluatie 

indien van toepassing. De overweging om een verdere evaluatie van een mogelijke 

immuuncomplex ziekte uit te voeren, waaronder een biopsie van de organen waarvan men denkt 

dat ze betrokken zijn (bijv. de huid voor het beoordelen voor vasculitis en een nierbiopsie om 

immuuncomplexafzetting in het glomerulaire basale membraan te beoordelen), wordt overgelaten 

aan het oordeel van de behandelende arts. 
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Tabel 4. Kenmerken van klinische immunologie en huidtesten.  

Testa Indicatie voor het testen Monstertype Frequentie Tijdstip van afnameb 
 

Huidtesten 
IARs die wijzen op een IgE-gemedieerde 
reactie met aanhoudende symptomen of 
voor de bevestiging van IgE-resultaten  

Prik-/punctietesten Ad hoc (na IAR) 
Min. van 48 uur na infuus en 

bij voorkeur > 3 weken na 
een anafylactische episode 

 

IgGc Routinematige opvolging 
Ingevroren serum 

Volbloed (ontvangen binnen 
24 uur na afname)  

Routinematige opvolging 
Monster moet afgenomen 

zijn pre-infuus of 
≥ 3 dagen na het infuus 

IgG/remmend antilichaam 
Verminderde respons op de behandeling of 

geen effect 

Ingevroren serum 
Volbloed (ontvangen binnen 

24 uur na afname) 
 

Ad hoc (indien nodig) 
Monster moet afgenomen 

zijn pre-infusie 
≥ 3 dagen na het infuus 

IgG/IgE-antilichaam 
Matige/ernstige of terugkerende IARs die 

wijzen op overgevoeligheidsreacties, 
anafylactische reacties 

Ingevroren serum 
Volbloed (ontvangen binnen 

24 uur na afname)  

Ad hoc (indien nodig) 
Pre-infusie of minstens 
≥ 3 dagen na het infuus 

Serumtryptase 
Matige/ernstige of terugkerende IARs die 

wijzen op overgevoeligheidsreacties, 
anafylactische reacties 

Ingevroren serum Ad hoc (indien nodig) 
Reactie 1 à 3 uren na het 

infuus 

Complementactivatie 
Matige/ernstige of terugkerende IARs die 

wijzen op overgevoeligheidsreacties, 
anafylactische reacties 

EDTA ingevroren plasma Ad hoc (indien nodig) 
Reactie 1 à 3 uren na het 

infuus 

aHet Sanofi Genzyme Testprogramma voor Geneesmiddelen gebruikt bij Zeldzame Ziekten met Labcorp biedt een gratis dienst voor de afname, de verpakking en de verzending van bloedmonsters naar het Labcorp centraal 

laboratorium. Deze dienstverlening geldt voor alle testen uitgevoerd als onderdeel van een IAR onderzoek (waaronder IgG-antilichamen, IgE-antilichamen, remmende antilichamen, complementactivatie, en serumtryptase) en 

voor alle klinische monsters voor routinematige IgG-controle. Huidtesten worden meestal lokaal uitgevoerd. 

bRegistreer de datum en tijd waarop het monster is afgenomen. cAls de resultaten hoge IgG-antilichaamstiters aantonen, wordt periodiek urineonderzoek aanbevolen. 
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3.2. Procedure voor het testen 

Deze procedure geldt voor alle testen uitgevoerd als onderdeel van een IAR onderzoek (waaronder IgG-antilichamen, IgE-antilichamen, remmende 

antilichamen, complementactivatie, en serumtryptase) en voor alle klinische monsters voor routinematige analyse en rapportering na de handelsvergunning 

(afbeelding 3). 

 
 
Afbeelding 3. Procedure voor het testen en rapporteren van monsters met betrekking tot bijwerkingen en monsters voor routine 
antilichaamsbeoordeling na handelsvergunning 
 

 

Gelieve contact op te nemen met de afdeling medische dienstverlening van Sanofi Genzyme EU Medical Services voor de afname, de verwerking, de verpakking 

en de verzending van bloedmonsters. Contactgegevens zijn te vinden in BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS. 
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4. Rapportering van verdachte reacties  

Het is belangrijk om na vergunning van het geneesmiddel de vermoedelijke bijwerkingen te 

melden. Zo kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 

worden opgevolgd. Gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht om alle vermoedelijke 

bijwerkingen te rapporteren aan de afdeling Geneesmiddelenbewaking van Sanofi Belgium of via 

het nationale meldsysteem. Voor contactgegevens voor het melden van bijwerkingen, zie 

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS. 

Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 

van Myozyme te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur 

online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op 

verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, 

www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – 

afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03, 1210 BRUSSEL, per fax op het nummer 02/528.40.01, of 

per mail naar: adr@fagg.be .Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) 

kan ook gebruikt worden. 

Medicatiefouten en bijwerkingen kunnen ook gemeld worden aan de afdeling 

Geneesmiddelenbewaking van Sanofi Belgium: 

Tel. + 32 2 710 54 00 (24/24 uur) of pharmacovigilance.belgium@sanofi.com 

5. Zwangerschap en borstvoeding 

Het gebruik van Myozyme® (alglucosidase-alfa) bij zwangere vrouwen werd niet onderzocht. De 

enige gegevens voor de beoordeling van de risico’s voor de voortplanting, zijn afkomstig uit niet-

klinische onderzoeken. Myozyme mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij strikt 

noodzakelijk (SPK onder rubriek 4.6 Zwangerschap en borstvoeding). 

Alglucosidase-alfa kan in de moedermelk worden uitgescheiden. Omdat er geen gegevens 

beschikbaar zijn over de effecten bij pasgeborenen blootgesteld aan alglucosidase-alfa via de 

moedermelk, wordt aanbevolen om met borstvoeding te stoppen bij gebruik van Myozyme. 

Het rapporteren van informatie over de blootstelling aan het geneesmiddel tijdens de 

zwangerschap aan de afdeling wereldwijde geneesmiddelenbewaking van Sanofi Genzyme, is 

noodzakelijk om stoffen die schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de foetus, te identificeren. 

Omgekeerd kunnen gegevens over de blootstelling tijdens de zwangerschap ook bepalen dat de 

foetale toxiciteit van een product beperkt is. Met het oog op het verzamelen, het beoordelen en 

het delen van informatie over de veiligheid bij de zwangerschap, zal Sanofi Genzyme alle 

gerapporteerde zwangerschapsgevallen opvolgen om over meer accurate informatie te kunnen 

beschikken. Sanofi Genzyme moedigt artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars aan om 

alle zwangerschappen en zwangerschapsresultaten bij patiënten die aan Myozyme werden 

blootgesteld te rapporteren, ongeacht het feit of dergelijke blootstelling is gekoppeld aan een 

bijwerking of niet. Voor de volledige contactgegevens voor het melden van zwangerschappen, 

zie BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS. 

6. Pompe Registry  

Medische professionals of gezondheidszorgbeoefenaars worden aangemoedigd om patiënten 

die met de ziekte van Pompe zijn gediagnosticeerd, te registreren op https://www.registrynxt.com. 

Patiëntgegevens worden anoniem in dit register verzameld. Het “Pompe Registry” heeft tot doel 
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om de kennis van de ziekte van Pompe te vergroten en de patiënten en hun respons op de 

enzymvervangingstherapie in de loop van de tijd op te volgen, met als uiteindelijke doel het 

verbeteren van de klinische resultaten voor deze patiënten.  
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8. Bijlagen 

Bijlage 1. Bereiding van Myozyme 

Gebruik de aseptische techniek tijdens de bereiding. 

De volgende items zijn nodig voor de bereiding en toediening van Myozyme® (alglucosidase-alfa). 

• Benodigde hoeveelheid Myozyme flacons op basis van de dosis van de 

patiënt 

• Set voor intraveneuze toediening met een in-line laag-eiwitbindende filter van 

0,2 micrometer  

• Steriel water voor injectie, voor reconstitutie 

• 9 mg/ml (0,9%) natriumchloride voor injectie, voor verdunning 

• Spuiten voor reconstitutie en verdunning 

• Naalden met een diameter niet groter dan 20 G voor reconstitutie en 

verdunning 

• Bijkomende benodigdheden volgens het protocol van de instelling 

 

Opmerking: Filternaalden mogen niet worden gebruikt tijdens de bereiding van Myozyme. 

1. Bepaal het aantal flacons dat moet worden gereconstitueerd op basis van het gewicht 

van de individuele patiënt en de aanbevolen dosis van 20 mg/kg. Afronden naar de 

dichtstbijzijnde gehele flacon. Haal het benodigde aantal flacons uit de koelkast en laat 

ze vóór reconstitutie op kamertemperatuur komen. Flacons zullen in ongeveer 

30 minuten op kamertemperatuur komen.  
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Dosisberekening: 
 
Gewicht van de patiënt (kg) x dosis (mg/kg) = Patiëntendosis (in mg) 
Patiëntendosis (in mg) ÷ 50 mg/flacon = aantal te reconstitueren flacons. Als het aantal 
flacons een fractie inhoudt, afronden naar het volgende gehele getal. 
Voorbeelden: 
A. In de kindertijd optredende ziekte: Gewicht van de patiënt (16 kg) x dosis (20 mg/kg) = 
Patiëntendosis (320 mg) 
320 mg ÷ 50 mg/flacon = 6,4 flacons; dus 7 flacons moeten worden gereconstitueerd 
B. Ziekte optredend bij volwassenen: Gewicht van de patiënt (68 kg) x dosis (20 mg/kg) = 
Patiëntendosis (1360 mg) 
1360 mg ÷ 50 mg/flacon = 27,2 flacons; dus 28 flacons moeten worden gereconstitueerd 

 

2. Reconstitueer elke 50 mg flacon van Myozyme met 10,3 ml water voor injecties door 

gebruik te maken van een injectiespuit met een naald met een diameter niet groter dan 

20 G. Elke flacon zal 5 mg/ml bevatten. De totale extraheerbare dosis per flacon is 50 mg 

in 10 ml. Vermijd het met kracht inspuiten van het water voor injectie op het poeder en 

vermijd schuimvorming. Dit gebeurt door het druppelsgewijs toevoegen van het water 

voor injectie langs de binnenkant van de flacon en niet rechtstreeks op het 

gevriesdroogde mengsel. Iedere flacon voorzichtig kantelen en rollen. Niet omdraaien, 

zwieren of schudden 

3. Voer een directe visuele inspectie uit van de gereconstitueerde flacons op deeltjes en 

verkleuring. Indien bij onmiddellijke inspectie ondoorzichtige deeltjes worden 

waargenomen of als de oplossing verkleurd is, gebruik de oplossing dan niet en neem 

contact op met de afdeling medische informatie van Sanofi Genzyme op het nummer 

+(32) 2 710 54 00. 

De gereconstitueerde oplossing kan bij de eerste inspectie soms wat alglucosidase-

alfadeeltjes (typisch minder dan 10 in een flesje) bevatten in de vorm van dunne witte 

draden of doorzichtige vezels. Dit kan ook gebeuren na verdunning voor infuus. Het werd 

aangetoond dat deze deeltjes alglucosidase-alfa bevatten en zij kunnen verschijnen na 

de eerste stap van de reconstitutie en toenemen in de tijd. Studies hebben aangetoond 

dat deze deeltjes verwijderd worden door een in-line laag-eiwitbindende filter van 

0,2 micrometer zonder een aanwijsbaar effect op de zuiverheid of sterkte. 

4. Myozyme moet worden verdund in 9 mg/ml (0,9%) natriumchloride voor injectie, 

onmiddellijk na reconstitutie tot een uiteindelijke Myozymeconcentratie van 0,5 tot 

4 mg/ml. Zie tabel 1 voor het aanbevolen totale infuusvolume op basis van het gewicht 

van de patiënt. Gooi alle flacons met ongebruikte gereconstitueerde oplossing weg. 

Patiëntendosis (in mg) ÷ 5 mg/ml = aantal ml gereconstitueerde Myozyme dat nodig is 

voor de patiëntendosis. 

Voorbeelden: 

Patiëntendosis = 320 mg  320 mg ÷ 5 mg/ml = 64 ml Myozyme 

 

 

 

Tabel 1. Berekening van het totale infuusvolume 
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5. Trek langzaam de gereconstitueerde oplossing uit elke flacon met een injectiespuit met 

een naalddiameter niet groter dan 20 G. Vermijd schuimvorming in de spuit. 

6. Verwijder de lucht uit de infuuszak om de vorming van deeltjes te beperken vanwege de 

gevoeligheid van Myozyme aan lucht-vloeistof interfaces.  

7. Verwijder ook een gelijk volume natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie, 

die zal worden vervangen door gereconstitueerde Myozyme. 

8. Voeg de gereconstitueerde Myozyme oplossing langzaam en rechtstreeks aan de 

natriumchlorideoplossing toe. Niet rechtstreeks toevoegen in de luchtbel die eventueel in 

de infuuszak kan blijven zitten. Vermijd schuimvorming in de infuuszak. 

9. De infuuszak voorzichtig omdraaien of masseren om te mengen. Niet schudden. 

10. De flacons zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gooi alle ongebruikte product weg. 
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Bijlage 2. Toediening van Myozyme 

Opmerking: Myozyme® (alglucosidase-alfa) mag niet worden toegediend in dezelfde 

intraveneuze leiding samen met andere producten. De verdunde oplossing moet worden gefilterd 

door een in-line laag-eiwitbindende filter van 0,2 micrometer tijdens de toediening om alle 

zichtbare deeltjes te verwijderen. Zichtbare deeltjes (geaggregeerd enzym en afbraakproducten) 

worden verwijderd door de in-line filter zonder enig aanwijsbaar effect op de zuiverheid of sterkte 

van Myozyme. 

Patiënten met een acute onderliggende ziekte op het moment van het Myozyme-infuus, blijken 

een groter risico te hebben op infuusreacties. Vooraleer Myozyme toe te dienen, moet er 

bijzondere aandacht worden besteed aan de klinische toestand van de patiënt. 

1. Leg de toedieningsprocedure aan de patiënt uit. 

2. Meet de vitale functies, zoals bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie en 

temperatuur vóór het infuus. 

3. Maak een IV-toegang. Antecubitale, pols- of handaders kunnen voor toegang worden 

gebruikt. Centrale toegang is ook een optie.  

4. Neem alle gewenste bloedafnames af indien van toepassing en spoel de leiding met 

9 mg/ml (0,9%) natriumchloride voor injectie. 

5. Het wordt aanbevolen dat een primaire infuusleiding van 9 mg/ml (0,9%) 

natriumchloride voor injectie in een door de arts opgegeven snelheid wordt opgestart, 

teneinde de doorgankelijkheid van de IV-toegang te behouden. Gebruik indien 

mogelijk een programmeerbare intraveneuze infuuspomp om deze infuussnelheid 

onder controle te houden. 

6. Stel de toedieningsset met de Myozyme-oplossing voor infuus op en zuig aan. Wees 

voorzichtig om luchtbellen in de katheters te vermijden. Om een nauwkeurige 

regeling van de infuussnelheid te verzekeren, wordt aanbevolen dat dit infuus 

uitgevoerd wordt met behulp van een programmeerbare intraveneuze infuuspomp.  

7. Sluit de Myozyme oplossing toedieningsset aan op de in-line laag-eiwitbindende filter 

van 0,2 micrometer en zuig de leiding aan. 

8. Sluit de leiding met Myozyme-oplossing aan op de laagste bijkomende poort op de 

primaire toedieningsset van de patiënt. 

9. Infusen moeten stapsgewijs worden toegediend door middel van een infuuspomp.  

10. Wanneer het infuus voltooid is, spoel de katheter uit met 9 mg/ml (0,9%) 

natriumchloride voor injectie (aan de laatst gebruikte infuussnelheid) om ervoor 

zorgen dat de volledige dosis Myozyme aan de patiënt wordt toegediend. 

11. Verwijder de toedieningsset en gooi deze samen met het eventueel ongebruikte 

product of afvalmateriaal weg, in overeenstemming met de lokale vereisten. 
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Bijlage 3. Bewaren van Myozyme 

Niet-gereconstitueerde Myozyme® (alglucosidase-alfa) flacons moeten worden bewaard in de 

koelkast tussen 2°C tot 8°C. Gebruik Myozyme niet meer na de vervaldatum op de flacon. 

Na verdunning is onmiddellijk gebruik aangeraden. De chemische en fysische stabiliteit tijdens 

gebruik werd aangetoond gedurende 24 uur bij 2°C tot 8°C bij bewaring beschermd tegen licht. 

Bewaring van de gereconstitueerde en verdunde oplossing bij kamertemperatuur is niet 

aanbevolen. NIET INVRIEZEN OF SCHUDDEN. 

Zie SPK voor volledige voorschrijfinformatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kan dit Veiligheidsinformatiepakket zelf downloaden via de website van het FAGG: 
www.fagg.be  Tab bovenaan “Informatie voor professionelen”  Goedgekeurde RMA-

Materialen. 
Mocht u echter nog bijkomende gedrukte exemplaren van dit Veiligheidsinformatiepakket 

wensen, gelieve dan contact op te nemen met de Dienst Medische Informatie van Sanofi 

Belgium: Telefoon: + (32)2 710 54 00 – E-mail: Medical_Info.Belgium@sanofi.com 
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