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Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

•  Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te 
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de 
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes 
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

•  Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

•  Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

•  Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze 
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Gids voor de arts bij het 
voorschrijven aan patiënten 
met Neuromyelitis optica-
spectrumstoornis (NMOSD)

Dit materiaal bevat niet alle informatie. 

Voor de volledige informatie: Lees aandachtig 

de SKP (in bijlage) vooraleer SOLIRIS® 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”.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen 
van het geneesmiddel SOLIRIS®. Het verplicht plan voor 
risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 
doeltreffend gebruik van SOLIRIS® te waarborgen
(RMA versie 12/2019).

SOLIRIS® 300 mg  
concentraat voor oplossing voor infusie (eculizumab)
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WAT IS SOLIRIS®? 

SOLIRIS® is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam gericht tegen het  
complementeiwit C5.

Eculizumab, het actief bestanddeel in SOLIRIS®, is een terminale complementinhibitor die 
specifiek met hoge affiniteit aan het complementeiwit C5 bindt, waardoor de splitsing ervan naar 
C5a en C5b wordt geremd en de vorming van het terminale complementcomplex C5b-9 wordt 
voorkomen. Eculizumab bewaart de vroege componenten van complementactivatie die essentieel 
zijn voor opsonisatie van micro-organismen, initiatie van immuunrespons (zowel humoraal als 
cellulair) en verwijdering van immuuncomplexen.

SOLIRIS® is een eerste-klasse, gehumaniseerd monoklonaal antilichaam gericht tegen C5
 • SOLIRIS® bindt met hoge affiniteit aan C5
 • SOLIRIS® blokkeert de activatie van de componenten C5a en C5b-9 van het terminale   

complement
 • SOLIRIS® laat het proximale complement verdedigingssysteem intact

Bij NMOSD-patiënten leidt ongecontroleerde activering van het terminale complement, veroor-
zaakt door autoantilichamen tegen aquaporine-4 (AQP4), tot het ontstaan van een Membrane 
Attack Complex (MAC)- en C5a-afhankelijke ontsteking, wat resulteert in necrose van astro-
cyten en een verhoogde permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière alsmede het afsterven van 
de omliggende oligodendrocyten en neuronen. Chronische toediening van SOLIRIS® resulteert in 
een onmiddellijke, volledige en langdurige remming van activiteit van het terminale complement.

SOLIRIS® INDICATIES 

SOLIRIS® (eculizumab) is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van:
- Neuromyelitis optica-spectrumstoornis (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, NMOSD) 

bij patiënten die positief testen voor antilichamen tegen aquaporine-4 (AQP4) met een 
recidiverend verloop van de ziekte

SOLIRIS® (eculizumab) is ook geïndiceerd:
- Bij volwassenen voor de behandeling van refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis 

(gMG) bij patiënten die positief testen voor antilichamen tegen acetylcholinereceptoren
-  Bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van:

- Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Bewijzen van de klinische voordelen 
zijn aangetoond bij patiënten met hemolyse met één of meer klinische symptomen 
indicatief voor een hoge activiteit van de ziekte, ongeacht een voorgeschiedenis van 
transfusies.

- Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS).

Dit educatieve materiaal is een gids voor de arts bij het voorschrijven aan patiënten met  
Neuromyelitis optica-spectrumstoornis (NMOSD). Ook voor de andere indicaties van SOLIRIS® 

(gMG, PNH en aHUS) zijn specifieke risico minimalisatie materialen beschikbaar.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Door het werkingsmechanisme van SOLIRIS® verhoogt het gebruik ervan het risico voor de patiënt 
op ernstige infectie en sepsis, in het bijzonder op meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico van slechte 
resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:

 • Geef uw patiënten een vaccinatie en profylactische antibiotica zoals hieronder vermeld:

• Vaccineer uw patiënten minstens 2 weken vóór het eerste infuus met SOLIRIS® tegen 
Neisseria meningitidis tenzij het risico van een uitstel van behandeling met SOLIRIS® 
zwaarder weegt dan het risico van een meningokokkeninfectie.

• Vaccins tegen serogroepen A, C, Y, W135 en B (indien beschikbaar), worden aanbevolen.

• Vaccinatie of hervaccinatie kan complement verder activeren. Daarom kunnen patiënten 
met complement-gemedieerde ziektes, inclusief PNH, aHUS, refractaire gMG en NMOSD 
versterkte tekenen en symptomen van hun onderliggende ziekte ondervinden, zoals hemolyse 
(PNH), TMA (aHUS), MG exacerbatie (refractaire gMG), of herval (NMOSD). Daarom moeten 
patiënten zorgvuldig worden gecontroleerd op ziektesymptomen na aanbevolen vaccinatie.

• Vaccineer in overeenstemming met de huidige medische richtlijnen voor het gebruik van 
vaccins.

• Vaccinatie is mogelijk niet voldoende om meningokokkeninfectie te voorkomen. De offi ciële 
richtlijnen over het gepast gebruik van antibacteriële stoffen moeten in overweging genomen 
worden. Gevallen van ernstige of fatale meningokokkeninfecties werden gerapporteerd bij 
patiënten behandeld met SOLIRIS®. Sepsis treedt vaak op bij meningokokkeninfecties bij 
patiënten behandeld met SOLIRIS®.

• Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, evalueer 
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

• Patiënten moeten geïnformeerd worden over de tekenen en symptomen en de nodige stappen 
om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Artsen moeten de voordelen en de risico’s van 
een SOLIRIS® behandeling met hun patiënten bespreken en hen een informatiebrochure 
voor de patiënt en veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt bezorgen.

• Patiënten bij wie het vaccin gecontra-indiceerd is, alsook patiënten die minder dan 2 weken 
na toediening van een meningokokkenvaccin beginnen met de behandeling met SOLIRIS®, 
dient u te behandelen met profylactische antibiotica gedurende de hele behandelingsperiode 
of tot 2 weken nadat gevaccineerd kan worden.
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 • Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfectie, evalueer onmiddellijk 
of infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

 • Geef de ‘Informatiebrochure voor patiënten met NMOSD’ aan patiënten. Leg de brochure uit 
aan de patiënten die met SOLIRIS® behandeld worden zodat ze de mogelijk ernstige infecties 
en relevante tekenen en symptomen beter kunnen begrijpen, zoals:

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken
• Hoofdpijn met stijve nek of rug
• Koorts
• Huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

 • Geef een ‘Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt’ aan patiënten die met SOLIRIS® 
behandeld worden en leg uit dat ze die altijd bij zich moeten hebben en dat ze die moeten 
tonen aan medisch personeel dat zij raadplegen.

 • Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts 
moeten raadplegen.

Andere systemische infecties
Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge van 
Neisseria en geëncapsuleerde bacteriën). Ernstige infecties met Neisseria-species (andere dan 
Neisseria meningitidis), waaronder gedissemineerde gonokokkeninfecties, zijn gemeld.
Patiënten moeten informatie uit de bijsluiter ontvangen om hen meer bewust te maken van po-
tentieel ernstige infecties en de bijhorende tekenen en symptomen. Artsen dienen patiënten te 
adviseren over de preventie van gonorroe.
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SOLIRIS® VEILIGHEIDSPROFIEL

Contra-indicaties  
Een behandeling met SOLIRIS® mag niet worden gestart bij patiënten met NMOSD:
 • met een niet-opgeloste ernstige Neisseria meningitidis infectie
 • die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2 weken na 

vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen.

Pediatrische patiënten
Het veiligheidsprofiel in pediatrische patiënten met NMOSD is niet onderzocht en is onderwerp van 
verdere klinische ontwikkeling.
 
Nierfunctiestoornis
Voor patiënten met een nierfunctiestoornis hoeft de dosis niet te worden aangepast.

Leverfunctiestoornis
De veiligheid en werkzaamheid van SOLIRIS® zijn niet onderzocht in patiënten met een leverfunctie-
stoornis.

Ouderen
SOLIRIS® kan aan patiënten van 65 jaar en ouder worden toegediend, hoewel ervaring met SO-
LIRIS® in deze patiëntenpopulatie nog beperkt is.

Infusiereacties
Zoals met therapeutische eiwitten kan toediening van SOLIRIS® leiden tot infusiereacties of im-
munogeniciteit waardoor allergische of overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden ver-
oorzaakt (inclusief anafylaxie).
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd.
Als zich tijdens de toediening van SOLIRIS® een ongewenst voorval voordoet, kan de infusie worden 
vertraagd of stopgezet, al naargelang het oordeel van de arts. Als de infusie wordt vertraagd, mag 
de totale infusietijd niet langer dan twee uur bedragen voor volwassenen.
In klinische studies ondervonden geen patiënten met NMOSD een infusiereactie waarbij de stop-
zetting van SOLIRIS® vereist was.

Immunogeniciteit
Bij patiënten behandeld met SOLIRIS® zijn binnen alle klinische onderzoeken zeldzame antilichaam-
reacties aangetoond. In patiënten met NMOSD werd er geen correlatie waargenomen tussen de 
ontwikkeling van antilichamen en de klinische respons of bijwerkingen.

Aspergillus-infectie
Bij patiënten behandeld met SOLIRIS® werden gevallen van Aspergillus-infectie gerapporteerd, 
waarvan sommige fataal. Onderliggende risicofactoren moeten goed afgewogen worden, zoals het 
langdurig gebruik van steroïden, immunosuppressieve behandelingen, ernstige pancytopenia, de 
blootstelling aan constructie- of afbraaksites, en een reeds bestaande longfunctiestoornis of infectie 
met Aspergillus.
Indien één van de voorgaande risicofactoren geïdentificeerd wordt vóór de opstart van de behan-
deling met SOLIRIS®, is het aan te bevelen de nodige maatregelen te treffen om het risico op 
Aspergillus-infectie te beperken.
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UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN BEHANDELING MET SOLIRIS®

Om bij uw patiënt een behandeling met SOLIRIS® te kunnen instellen, moet u een aantal maatre-
gelen nemen:

 • Breng uw patiënt die met SOLIRIS® wordt behandeld, op de hoogte van en informeer 
hen over het risico op meningokokkeninfecties en andere ernstige infecties:

- Leg uit waarom patiënten gevaccineerd moeten worden vóór de start van de 
behandeling en waarom hervaccinatie nodig is.

- Leer hen tekenen en symptomen van potentieel ernstige infecties (of sepsis) te 
herkennen en leg uit dat ze een arts moeten raadplegen.

- Leg uit waarvoor de veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt dient en waarom 
ze die te allen tijde bij zich moeten hebben.

 • Zorg ervoor dat uw patiënt die met SOLIRIS® wordt behandeld de gegeven informatie 
heeft begrepen

 • Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de 
behandeling 

 • Plan en spreek met de patiënt die met SOLIRIS® behandeld wordt, een toedienings-
schema af

 • Vaccineer uw patiënt minstens 2 weken vóór de eerste infusie met SOLIRIS® tegen Neis-
seria meningitidis tenzij het risico van een uitstel van behandeling met SOLIRIS® of het 
risico van complementactivering versterkt door vaccinatie zwaarder weegt dan het risico 
van een meningokokkeninfectie

 • Geef uw patiënt profylactische antibiotica zoals hierboven beschreven

Immunosuppressieve therapie
Patiënten die in klinische onderzoeken naar NMOSD waren opgenomen terwijl zij achtergrond-
behandeling met immunosuppressiva kregen, vervolgden de behandeling met immunosuppressieve 
therapie tijdens de behandeling met SOLIRIS®. Wanneer immunosuppressieve therapie wordt ver-
laagd of gestaakt, dienen patiënten nauwlettend te worden gecontroleerd op tekenen en sympto-
men van mogelijk recidief van NMOSD.
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Om te helpen uw patiënt met SOLIRIS® te laten beginnen, zal u een “starterspakket” ontvangen 
om aan elke patiënt die met SOLIRIS® behandeld wordt, te geven zodat hij/zij belangrijke infor-
matie over deze behandeling krijgt.

Het starterspakket bevat:

 • De Informatiebrochure voor patiënten met NMOSD geeft uw patiënt informatie over NMOSD, 
SOLIRIS®, de mogelijke bijwerkingen van de behandeling en veiligheidswaarschuwingen.

 • De Veiligheidsinformatiekaart voor de patiënt geeft aan dat de persoon die deze bij zich heeft, 
behandeld wordt met SOLIRIS®; de naam en het telefoonnummer van de arts kunnen eveneens 
aangegeven worden. Uw patiënt moet deze kaart altijd bij zich hebben.

DOSERING & TOEDIENING

Doseringsschema 

Volwassenen

Het doseringsschema (Tabel 1) bestaat uit een initiële fase van 4 weken gevolgd door een 
onderhoudsfase.

DOSERINGSSCHEMA 
(Volwassenen)

Voorbehandeling Initiële fase Onderhoudsfase

≥ 2 weken vóór 
start

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9
en elke 
2 weken 
daarna

Vaccinatie tegen 
Neisseria 
meningitidis

Dosis 
van SOLI-
RIS® (mg) 900 900 900 900 1200 - 1200 - 1200

Aantal
fl acons

3 3 3 3 4 - 4 - 4

Dosis elke 14 ± 2 dagen

Tabel 1: Doseringsschema

• De verdunde oplossing van SOLIRIS® moet toegediend worden via een 25 tot 45 
minuten durende intraveneuze infusie

• De totale infusietijd mag niet meer dan twee uur bedragen voor volwassenen
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SOLIRIS® toedienen aan patiënten

Pre-medicatie is niet routinematig vereist.

SOLIRIS® wordt geleverd in de vorm van een injectiefl acon van 300 mg voor eenmalig gebruik.

SOLIRIS® mag alleen met een intraveneus infuus worden toegediend en moet vóór toediening 
worden verdund tot een eindconcentratie van 5 mg/ml. De verdunde oplossing is een heldere, 
kleurloze vloeistof en mag geen deeltjes bevatten.

NIET TOEDIENEN ALS INTRAVENEUZE PUSH- OF BOLUSINJECTIE

• Als de verdunde oplossing in de koelkast wordt bewaard, dient die uitsluitend 
op kamertemperatuur (18—25°C) te worden gebracht door blootstelling aan de 
omgevingslucht.

• De verdunde oplossing van SOLIRIS® moet in 25 tot 45 minuten worden toegediend 
via intraveneuze infusie onder invloed van de zwaartekracht, met een spuitenpomp of 
een infusiepomp. 

 De totale infusietijd mag niet langer dan 2 uur zijn voor volwassenen.
• Tijdens de toediening hoeft de verdunde oplossing niet tegen licht te worden beschermd.

SOLIRIS® moet worden toegediend door medisch personeel en onder het toezicht van een arts 
met ervaring in de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen.
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SPECIALE HANTERING EN BEWARING

Bewaar in een koelkast (2 - 8°C), in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.
Injectieflacons met SOLIRIS® in de oorspronkelijke verpakking kunnen eenmalig gedurende  
een periode van maximaal 3 dagen uit de koelkast worden verwijderd. Aan het einde van deze  
periode kan het product terug in de koelkast worden geplaatst.

Reconstitutie en verdunning moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften 
voor goede werkmethoden, met name wat betreft de naleving van asepsis.
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Voor meer informatie over SOLIRIS®, stuur een e-mail naar 
MedInfo.EMEA@alexion.com of bel naar +32 (0)2 548 3667.

Indien u vragen hebt over de veiligheid,  
stuur een e-mail naar MedInfo.EMEA@alexion.com

of bel naar +32 (0)2 548 3667.

Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 
van SOLIRIS® te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online gebeuren 
via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG  
of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De gele fiche kan  
worden verzonden per post naar het adres Fagg – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor 
Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar:  
adversedrugreactions@fagg-afmps.be



BELANGRIJKE INFORMATIE
VACCINATIE/antibiotica profylaxe CERTIFICAAT

Om het risico op verkeerd gebruik van SOLIRIS® te minimaliseren, vereisen het besluit van 
de Europese Commissie en door de CHMP overeengekomen follow-up maatregelen dat het 
geneesmiddel alleen kan worden gedistribueerd door Alexion nadat schriftelijk is bevestigd 
dat de patiënt daadwerkelijk een meningokokkenvaccinatie en/of profylaxe met antibiotica 
heeft gekregen.

Daarom ontvangt u samen met deze gids een vaccinatie/antibiotica profylaxe certifi caat dat 
voor elke nieuwe patiënt moet worden ingevuld en naar Alexion moet worden teruggestuurd 
(naar e-mailadres: customeroperationsbenelux@alexion.com), samen met een eerste bestelling 
van SOLIRlS® voor deze nieuwe patiënt.

Alexion zal geen bestelling kunnen verwerken voor patiënten waarvoor er geen vaccinatie/
antibiotica profylaxe certifi caat werd ontvangen.

Wij verzoeken u vervolgens om bij elke toekomstige bestelling van SOLIRlS® de patiëntcode 
en de geboortedatum en de patiënt te vermelden voor wie het geneesmiddel bedoeld is. Dit is 
nodig om de overeenstemming te controleren met het vaccinatie/antibiotica profylaxe certifi caat.

SOLIRIS® is a trademark of Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Copyright © 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved.

Houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen:

Alexion Europe SAS
Frankrijk


