
  
Pagina 1 

 
  

 STRIMVELIS
®
  

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

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring 
 

Producttoestemmingsformulier voor Strimvelis®  - een 

behandeling met gentherapie voor ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie door adenosinedeaminasedeficiëntie 

(ADA-SCID). 

 

Wat is de bedoeling van dit formulier? 

Strimvelis® is een farmaceutische specialiteit, gemaakt met beenmergcellen 
van een kind met ADA-SCID. Strimvelis® wordt in de handel gebracht door 
GlaxoSmithKline “GSK” en wordt speciaal voor elke patiënt gemaakt met 

behulp van eigen beenmergcellen van die patiënt. De werking bestaat uit het 

plaatsen van een nieuw gen in de stamcellen van het beenmerg waardoor 

het ontbrekende enzym ADA opnieuw kan worden aangemaakt.  Tijdens het 
productieproces worden de cellen van de patiënt met het nieuwe gen 
gewijzigd, waarna Strimvelis® werkt op een manier die veel lijkt op de 

werking van een gebruikelijk beenmergtransplantaat.  De cellen die worden 
gebruikt voor de productie van Strimvelis® zijn echter afkomstig van het 
beenmerg van de patiënt zelf zodat er geen risico op afstoting bestaat zoals 

bij gebruikelijke donortransplantaten. Voor de productie van het 
geneesmiddel en de behandeling van uw kind met Strimvelis® heeft GSK 

zijn/haar beenmergcellen nodig.  In overeenstemming met de vereisten van 
de overheidsinstanties die de vergunning verlenen voor de productie van 
Strimvelis®, moet het bedrijf een deel van deze cellen testen en opslaan.  

Deze instanties eisen ook van GSK dat alle risico's en procedures die deel 
uitmaken van de behandeling met Strimvelis® duidelijk worden beschreven.  

Pas als de ouders of verzorgers van de patiënt volledig zijn geïnformeerd over 
deze risico's en procedures, mag de patiënt het geneesmiddel toegediend 

krijgen. 

Met dit formulier wil GSK aantonen dat:  

1) u volledig bent geïnformeerd over de risico's en procedures die 
samenhangen met de toediening van Strimvelis® 

2) u toestemming verleent aan GSK om beenmergcellen van uw kind te 
verwerken, te testen en op te slaan  

3) u toestemming verleent aan GSK voor opslag van persoonlijke 
informatie over uw kind en van informatie over de productiewijze van 
Strimvelis® met het beenmerg van uw kind. 
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Door ondertekening van dit formulier stemt u in met de bovenstaande 

punten.  U mag zich op elk moment bedenken.   

Persoonlijke levenssfeer en informatie 

  

GSK heeft de productie van Strimvelis® uitbesteed aan Officina 

Farmaceutica di MolMed S.p.A. ("MolMed"). MolMed of een door GSK 

geselecteerde aanvullende externe partij wordt aangewezen als externe 

gegevensverwerker van de persoonlijke informatie van uw kind, zodat deze 

informatie en de biologische monsters van uw kind aan GSK en/of 

MolMed of een door GSK geselecteerde externe partij kunnen worden 

geleverd voor de productie van Strimvelis® voor uw kind. 

U hebt het recht de verwerking van de persoonlijke gegevens van uw kind 

gedeeltelijk of volledig te weigeren, zelfs als deze verwerking samenhangt met 

het doel waarvoor de gegevens werden verzameld.  U mag uw toestemming 

op elk moment intrekken, zonder een reden hoeven op te geven. In dat geval 

worden de biologische monsters van uw kind volledig vernietigd, als de 

geldende wetgeving dat toestaat.  Het is mogelijk dat GSK de persoonlijke 

gegevens van uw kind buiten de Europese Unie wil opslaan en/of 

verwerken. Door ondertekening van dit formulier stemt u ook daar mee in.   

Bij twijfels of vragen over de opslag of verwerking van de persoonlijke 

gegevens van uw kind kunt u contact opnemen met GSK (uw ziekenhuis 

beschikt over de contactgegevens).     
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Producttoestemmingsformulier voor Strimvelis® - een behandeling 

met gentherapie voor ernstige gecombineerde immunodeficiëntie 

door adenosinedeaminasedeficiëntie (ADA-SCID). 

Om er zeker van te zijn dat u begrijpt wat Strimvelis® is, hoe het wordt 

gebruikt en wat de risico's zijn van de behandeling, heeft GSK (het bedrijf 
dat Strimvelis® produceert) een informatiefolder voor ouders/verzorgers 

opgesteld.  Het is zeer belangrijk dat u deze informatiefolder leest en 

begrijpt.   

 Ik bevestig dat ik de Strimvelis® informatiefolder voor 

ouders/verzorgers heb ontvangen in bewoordingen die ik begrijp; ik 
bevestig dat ik de mogelijke risico's en de procedures van de 
behandeling heb gelezen en begrijp. 

 Ik heb al mijn vragen over de behandeling met Strimvelis® aan de arts 

kunnen stellen en ik ben tevreden over de antwoorden die ik heb 

gekregen. 

 Ik stem in met de in dit formulier beschreven opslag en verwerking 

van de persoonlijke gegevens van mijn kind. 

GSK heeft uw toestemming nodig voor het verwerken, opslaan en testen van 

beenmergcellen van uw kind op de manier die in dit formulier wordt 
beschreven. 

 Ik geef toestemming aan GSK voor het testen, opslaan en bewaren van 
gegevens die zijn verkregen via het testen en maken van Strimvelis® 

met de cellen van mijn kind.  

 Ik begrijp dat een klein proefmonster van de cellen van mijn kind 
mogelijk wordt opgeslagen voor het testen van de productiekwaliteit. 

 Ik begrijp dat GSK uiteindelijk alle bewaarde monsters zal vernietigen 
maar dat ik daarover geen bericht zal ontvangen. 

Ik begrijp dat ik op elk moment deze behandeling van mijn kind kan 
weigeren zonder dat dit ten koste gaat van de huidige of toekomstige 

medische zorg waar mijn kind recht op heeft. 

Mogelijk hebt u meer vergelijkbare formulieren ontvangen van het 
ziekenhuis.  Deze formulieren informeren u over andere geneesmiddelen en 

chirurgische verrichtingen die ook deel uitmaken van de behandeling met 
Strimvelis® maar onder toezicht van het ziekenhuis vallen.  Deze andere 

activiteiten worden op afzonderlijke formulieren beschreven omdat GSK er 

geen verantwoordelijkheid voor draagt. 
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Patiëntgegevens. 

Naam (in blokletters): ____________________________________________   

Geboortedatum ______________ 

 

Gegevens van ouders of wettelijke voogd. 

Naam (in blokletters):  

________________________________________________________________  

 

Handtekening   _________________________________ Datum:__________________  

 

Gegevens van waarnemer. 

Naam (in blokletters) 

____________________________________________________________ 

 

Handtekening_________________________________  Datum: ___________________ 

 

Een kopie van dit formulier dient aanwezig zijn in het medische dossier van 
elke patiënt als hij/zij met Strimvelis® wordt behandeld. 

 

 

 

 

 

 

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

1300 Wavre België. 

 


