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

STRIMVELIS®. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan 
deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig 

en doeltreffend gebruik van STRIMVELIS® te waarborgen 
(RMA versie 10/2016) 

 

  

STRIMVELIS®  
(autologe CD34+-cellen getransduceerd om ADA tot expressie te brengen) 
 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 
 

 

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers 

 

Belangrijke vervolginformatie over risicobeperking bij kinderen die 

gentherapie hebben ondergaan met STRIMVELIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees voordat u STRIMVELIS toedient zorgvuldig de bijsluiter 
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities): 

Deze informatie maakt deel uit van het het Belgische risicobeheerplan, dat 

informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en 

patiënten.  

Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 

doeltreffend gebruik van STRIMVELIS te waarborgen en moeten volgende 

belangrijke onderdelen bevatten: 

 

 Informatiebrochure voor ouders/verzorgers 

 Waarschuwingskaart voor patiënten 

 Bijsluiter 

 Producttoestemmingsformulier 

 Toestemmingsformulier voor deelname in het register van patiënten 

 

 

Over deze brochure 

De informatie in deze brochure is zeer belangrijk voor een effectieve follow-up bij 

uw kind na gentherapie met Strimvelis voor het behandelen van zijn/haar ADA-SCID 

(ernstige gecombineerde immunodeficiëntie door adenosinedeaminasedeficiëntie). 

Zij biedt informatie over waarom en hoe deze follow-up moet gebeuren. Leest u 

deze brochure zorgvuldig door en neem contact op met uw medisch specialist als u 

vragen hebt. 

 

De medisch specialist zal uw kind regelmatig blijven controleren op de risico's die in 

deze brochure worden beschreven en op eventuele andere symptomen. U dient op 

uw beurt alle symptomen die u bemerkt en alle twijfels bij hem of haar te melden.  
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Wat is Strimvelis en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
 
Strimvelis is een type geneesmiddel dat gentherapie wordt genoemd.  

 

Strimvelis wordt gebruikt voor de behandeling van een ernstige aandoening, 

ADA-SCID (Adenosine Deaminase-Severe Combined Immune Deficiency [ernstige 

gecombineerde immuundeficiëntie als gevolg van adenosinedeaminasedeficiëntie]). 

Bij deze aandoening beschermt het immuunsysteem het lichaam niet goed tegen 

infecties. Mensen met ADA-SCID kunnen niet genoeg van een enzym dat 

adenosinedeaminase (ADA) heet aanmaken, omdat het gen dat het produceert, 

defect is. 

 

Strimvelis wordt gebruikt voor de behandeling van ADA-SCID als de stamcellen van 

een familielid niet voldoende overeenkomen om deze uit hun beenmerg te kunnen 

doneren voor een transplantatie. 

 

Strimvelis wordt speciaal voor elke patiënt gemaakt, waarbij de eigen 

beenmergcellen van de patiënt worden gebruikt. Het werkt door het plaatsen van 

een nieuw gen in de stamcellen in het beenmerg, zodat ADA kan worden 

aangemaakt. 

 

 

Belangrijkste risico's verbonden aan Strimvelis 

 

1. Gentherapie voor ADA-SCID en het risico op leukemie (bloedkanker) 

2. Auto-immuniteit 

3. Onvoldoende respons op behandeling 
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1. Gentherapie voor ADA-SCID en het risico op leukemie 

(bloedkanker) 

 

De wijze waarop het werkexemplaar van het gen van het ADA 

(adenosinedeaminase)-enzym in de beenmergcellen van een kind wordt geplaatst, 

zou het genetische materiaal van deze cellen kunnen beschadigen. Het is mogelijk 

dat het kind hierbij een risico loopt om leukemie te krijgen. Dat is een vorm van 

kanker waarbij de witte bloedcellen zijn aangedaan. Bij geen enkel kind dat 

behandeld is met Strimvelis is leukemie aangetoond maar er is een klein risico dat dit 

in de toekomst alsnog gebeurt. Het is daarom belangrijk dat u bij uw kind blijft letten 

op mogelijke symptomen van leukemie. 

 

Symptomen van leukemie kunnen onder andere de volgende zijn: koorts, 

kortademigheid, bleekheid, nachtzweet, moeheid, gezwollen lymfeklieren, frequente 

infecties, bloedingsneiging en/of neiging tot hematomen ("blauwe plekken") of 

kleine rode of paarse puistjes onder de huid. Als uw kind een of meer van deze 

symptomen krijgt, dient u direct uw medisch specialist te raadplegen en bovendien 

contact op te nemen met het meldsysteem via de contactgegevens achter in deze 

brochure. 

 

Uw medisch specialist zal elk jaar het bloedonderzoek van uw kind controleren op 

aanwijzingen voor leukemie. Deze jaarlijkse controles zullen voor het hele leven 

moeten worden uitgevoerd. Er bestaat ook een afzonderlijk register om 

veiligheidsgegevens over de lange termijn te verzamelen van artsen en 

ouders/verzorgers van wie het kind behandeld is met Strimvelis. Normaliter bent u 

er al van op de hoogte gesteld dat dit register bestaat. Als dit niet zo mocht zijn, kunt 

u aan uw specialist vragen om u uit te leggen hoe dit register precies in zijn werk 

gaat. 
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2. Auto-immuniteit 

 

Dit houdt in dat het immuunsysteem van het lichaam eigen weefsels en cellen niet 

meer als eigen beschouwt en daarom deze gezonde cellen aanvalt. Omdat bij 

kinderen met ADA-SCID het immuunsysteem niet goed werkt, bestaat bij hen vaak 

auto-immuniteit voordat de behandeling begint. Auto-immuniteit kan ook optreden 

na de behandeling, gewoonlijk in de loop van de eerste drie jaar omdat het 

immuunsysteem van het kind zichzelf dan opbouwt. 

 

Auto-immuniteit kan variëren van een milde immuunreactie tot auto-immuunziekten 

zoals anemie of leverstoornissen. De kans op auto-immuunproblemen bij uw kind na 

gentherapie is groter als dergelijke problemen ook al bestonden vóór de 

behandeling of als ze aanwezig zijn/waren in de familie.  

 

De symptomen kunnen onder meer de volgende zijn: temperatuursverhoging, 

uitslag, gewrichtspijn, pijnlijke of zwakke spieren, en zich vaak of lang vermoeid of 

onwel voelen. Tijdens de follow-upcontroles van uw kind door uw medisch specialist, 

zal hij/zij ook letten op mogelijke aanwijzingen voor auto-immuniteit. U kunt zelf ook 

helpen door eventuele symptomen direct aan de specialist te melden. Deze 

bijwerkingen moeten eveneens worden gemeld aan de instantie die staat vermeld 

aan het einde van de brochure. 
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3. Onvoldoende respons op behandeling 

 

Gentherapie is ontwikkeld voor behandeling van de immuunsymptomen bij ADA-

SCID, zoals frequente ernstige infecties. De behandeling helpt waarschijnlijk echter 

niet tegen niet-immuunsymptomen, zoals leververvetting, verminderd gehoor of 

gedragsstoornis. De aanwezigheid van niet-immuunsymptomen betekent echter niet 

automatisch dat uw kind niet goed reageert op gentherapie. Tijdens de vaste follow-

upcontroles onderzoekt de arts uw kind op beide aspecten van ADA-SCID.  

 

Neem direct contact op met de medisch specialist als u vermoedt dat uw kind 

minder goed op de gentherapie reageert (bijvoorbeeld bij mogelijke aanwijzingen 

voor een infectie, zoals koorts, hoesten, zachte stoelgang, pijn bij het plassen). 

Bloedtests en andere tests dienen te worden uitgevoerd om de werking van het 

immuunsysteem van uw kind te testen en om na te gaan of het door Strimvelis 

aangeleverde ADA-enzym nog steeds correct functioneert.  

Als deze tests uitwijzen dat de respons onvoldoende is, kunnen een 

enzymvervangende behandeling of een beenmergtransplantaat bij hem/haar altijd 

worden overwogen. 

  



 7 

Zwangerschap en vruchtbaarheid 

 

Gezinsplanning te zijner tijd is raadzaam na behandeling met Strimvelis. Het middel 

is immers niet ontwikkeld voor correctie van de genetische afwijkingen van de 

voortplantingscellen bij uw kind en het is nog niet bekend welke effecten het middel 

heeft op zwangerschap. Uw medisch specialist kan helpen met advies over 

gezinsplanning wanneer u of uw kind meent dat de geschikte leeftijd is bereikt. 
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Contactgegevens om eventuele bijwerkingen of symptomen die u ziet 

bij uw kind, te melden: 

 

Krijgt uw kind last van bijwerkingen of vertoont hij/zij een bijwerking, neem dan 

contact op met uw medisch specialist. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die 

niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan GSK of 

via het nationale meldsysteem zoals hieronder vermeld. Door bijwerkingen te 

melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 

geneesmiddel. 

 
GSK  -  Afdeling Medical Information 

TEL:  010/85.85.00 

E-mail: be.medinfo@gsk.com 

 

 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling 

Vigilantie 

EUROSTATION II 

Victor Hortaplein 40/40 

B-1060 Brussel 

Website: www.afmps.be 

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 

1300 Wavre België. 
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