
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbon-
den aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Truxima®. Het verplicht 
plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is 
een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Truxima® te 
waarborgen (RMA versie 08/2017).

PML: Toezicht op de patiënt 
Patiënten dienen regelmatig te worden gecontroleerd op nieuwe of verslechterde neurologische 
symptomen of signalen die mogelijk op PML kunnen wijzen. De arts dient in het bijzonder alert te zijn op 
symptomen die mogelijk op PML duiden, maar die de patiënt zelf mogelijk niet opmerkt (bijvoorbeeld 
cognitieve, neurologische of psychiatrische symptomen). 

De arts dient de patiënt te evalueren om te bepalen of de symptomen een aanwijzing zijn voor neurologische 
dysfunctie en indien dit zo is of deze symptomen mogelijk wijzen op PML. 

Indien vermoeden op PML bestaat, dient verdere dosering te worden onderbroken tot PML is uitgesloten. 

Als er twijfel bestaat wordt een raadpleging bij een neuroloog aanbevolen en dienen verdere onderzoeken, 
inclusief een MRI-scan (bij voorkeur met contrast), hersenvocht-testen op JC viraal DNA en herhaalde 
neurologische beoordelingen, te worden overwogen. 

Indien de patiënt PML ontwikkelt, dient de behandeling van Truxima® permanent gestaakt te worden. 

Volgend op het herstel van het immuunsysteem bij immuungecompromitteerde patiënten met PML werd 
stabilisatie of verbetering waargenomen. Het blijft onbekend of vroege detectie van PML en het staken van 
de behandeling met Truxima® kunnen leiden tot een vergelijkbare stabilisatie of verbetering.

Andere infecties 
Ernstige infecties, waaronder met fatale afloop, kunnen optreden gedurende de behandeling met Truxima®. 
Truxima® mag niet worden toegediend aan patiënten met een actieve, ernstige infectie (bv. tuberculose, 
sepsis, hepatitis of opportunistische infecties) of bij patiënten met een ernstig gecompromitteerd 
immuunsysteem (bv. bij zeer lage gehaltes van CD4 of CD8). Artsen dienen voorzichtig te zijn als wordt 
overwogen Truxima® te gebruiken bij patiënten die een voorgeschiedenis hebben met terugkerende of 
chronische infecties of met onderliggende aandoeningen die de patiënt nog meer vatbaar maken voor 
ernstige infecties (bv. hypogammaglobulinemie). Het wordt aanbevolen om immunoglobuline spiegels te 
bepalen voorafgaand aan de start van de behandeling met Truxima®. 

Bijkomende informatie 
Consulteer de SPK vooraleer Truxima® voor te schrijven, te prepareren of toe te dienen. 

Indien u vragen heeft, indien u nog materiaal wens te bestellen of indien u problemen tegen komt, 
kan u Mundipharma Comm. VA contacteren op het nummer +32 15 45 11 80 of per e-mail: info@
mundipharma.be

Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Truxima® te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via 
www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en via de  Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan 
worden verzonden per post naar het adres FAGG – Afdeling Vigilantie – Eurostation II – 
Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01 of per mail naar 
adversedrugreactions@afmps.be.

Informatie als hulp voor gezondheidszorgbeoefenaars bij 
de zorg voor patiënten die behandeld worden met Truxima® 
voor niet-oncologische indicaties
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig 
de SKP (in bijlage) vooraleer Truxima® voor te schrijven 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”.

Truxima®

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Informatie voor de arts
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar 
stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten 
hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Truxima® te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten: de samenvatting van de productkenmerken, informatie voor de arts, 
patiënteninformatie en de patiëntenwaarschuwingskaart.

De informatie voor de arts over Truxima moet de volgende belangrijke elementen bevatten:
•   De noodzaak voor nauwgezette controle tijdens de toediening in een omgeving waar de volledige 

faciliteiten voor reanimatie onmiddellijk beschikbaar zijn
•  De noodzaak om, voorafgaand aan de behandeling met Truxima, te controleren op infecties, 

immuunsuppressie, eerdere/huidige medicatie die het immuunsysteem beïnvloedt en een recente 
voorgeschiedenis van, of geplande, vaccinatie

•  De noodzaak om patiënten te monitoren op infecties, in het bijzonder PML, tijdens en na de 
behandeling met Truxima

•  Gedetailleerde informatie over het risico op PML, de noodzaak van een tijdige diagnose van PML en de 
juiste maatregelen om PML te diagnosticeren

•  De noodzaak om patiënten te informeren over het risico op infecties en PML, inclusief de symptomen 
waar men zich bewust van moet zijn en de noodzaak om direct contact op te nemen met hun arts als 
ze een of meer symptomen ondervinden

•  De noodzaak om patiënten bij iedere infusie de patiëntenwaarschuwingskaart te verstrekken.

De patiënteninformatie over Truxima moet de volgende belangrijke elementen bevatten:
•  Gedetailleerde informatie over het risico op infecties en PML
•  Informatie over de klachten en verschijnselen van infecties, in het bijzonder PML, en de noodzaak 

direct contact op te nemen met hun arts als ze een of meer klachten en/of symptomen ondervinden
•  Het belang om deze informatie met hun partner of verzorger te delen
•  Informatie over de patiëntenwaarschuwingskaart.

De patiëntenwaarschuwingskaart voor Truxima bij niet-oncologische indicaties moet de volgende 
belangrijke elementen bevatten:
•  De noodzaak om de kaart te allen tijde bij zich te dragen en de kaart te laten zien aan alle behandelende 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
•  Een waarschuwing over het risico op infecties en PML, inclusief de symptomen
•  De noodzaak voor patiënten om contact op te nemen met hun beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg als er zich symptomen voordoen.

Truxima® bij Reumatoïde Artritis (RA): Indicaties en gebruik 
Truxima® in combinatie met methotrexaat (MTX) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen 
patiënten met ernstige actieve reumatoïde artritis (RA) die een inadequate respons of onverdraagbaarheid 
hebben ondervonden bij andere ziektemodificerende middelen bij reumatische aandoeningen 
(DMARD’s) waaronder één of meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Er is aangetoond dat Truxima® de progressiesnelheid van gewrichtsschade remt, wat gemeten is door 
middel van röntgenonderzoek, en de fysieke functie verbetert wanneer het gegeven wordt in combinatie 
met methotrexaat. 

Het gebruik van Truxima wordt niet aanbevolen bij MTX-naïeve patiënten omdat een gunstige 
verhouding tussen de baten en het risico niet is vastgesteld.

Truxima® bij Granulomatosis met polyangiitis (GPA) en 
microscopische Polyangiitis (MPA): Indicaties en gebruik 
Truxima® is, in combinatie met glucocorticoïden, geïndiceerd voor de inductie van remissie bij volwassen 
patiënten met ernstige, actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van Wegener, GPA) en microscopische 
polyangiitis (MPA).

Vóór toediening van de behandeling met Truxima® 
Voordat u Truxima® toedient, dient u aan de patiënt te vragen of hij of zij: 

•   allergisch is voor rituximab, één van de hulpstoffen of voor muriene eiwitten 

•   een actieve, ernstige infectie heeft, of een ernstig verminderde functie van het afweersysteem 

•   virale hepatitis of een andere leverziekte heeft of heeft gehad 

•   momenteel geneesmiddelen neemt die het immuunsysteem kunnen aantasten, of deze in het verleden 
heeft genomen, zoals chemotherapie of immuunonderdrukkende middelen 

•   tekenen heeft van een infectie, zoals koorts, hoest of hoofdpijn, of zich onwel voelt 

•   een infectie heeft, behandeld wordt voor een infectie, of een voorgeschiedenis heeft van terugkerende, 
chronische of ernstige infecties 

•   een onderliggende aandoening heeft die hem of haar vatbaar maakt voor ernstige infecties (bijvoorbeeld 
hypogammaglobulinemie)

•   onlangs een vaccinatie heeft gekregen, of een geplande vaccinatie zal krijgen 

•   momenteel andere geneesmiddelen neemt (inclusief geneesmiddelen aangekocht in een apotheek, 
supermarkt of gezondheidswinkel) of er onlangs heeft genomen 

•   zwanger is, zwanger wenst te worden, of borstvoeding geeft 

•   een behandeling krijgt voor hoge bloeddruk 

•   een voorgeschiedenis heeft van hartziekte en/of cardiotoxische chemotherapie of een voorgeschiedenis 
van ademhalingsproblemen 

•   aan een ernstige hartinsufficiëntie lijdt of een ernstige oncontroleerbare hartaandoening heeft. 

Tijdens of na toediening van de behandeling met Truxima® 
•  De patiënten moeten nauwgezet gecontroleerd worden tijdens de toediening in een omgeving waar de 

volledige faciliteiten voor reanimatie onmiddellijk beschikbaar zijn 

•  De nodige geneesmiddelen ter behandeling van overgevoeligheidsreacties, bijvoorbeeld, adrenaline, 
antihistaminica en glucocorticoïden, moeten beschikbaar zijn voor onmiddellijk gebruik ingeval van 
allergische reactie tijdens de toediening van Truxima®. 

•  Gebruik van Truxima® kan gepaard gaan met een verhoogd risico op infecties 

•  Patiënten die tekenen en symptomen van infectie melden na behandeling met Truxima® moeten 
onmiddellijk een evaluatie en geschikte behandeling ondergaan. Voordat de volgende behandelingskuur 
met Truxima® wordt toegediend, moeten de patiënten opnieuw worden geëvalueerd voor een mogelijk 
risico op infecties 

•  Het gebruik van Truxima® kan geassocieerd zijn met een verhoogd risico op progressieve multifocale 
leuko-encefalopathie (PML). De patiënten moeten regelmatig opgevolgd worden voor alle nieuwe of 
toenemende neurologische symptomen of tekenen die op PML wijzen 

•  Gevallen van fatale PML werden gemeld na gebruik van Truxima® voor de behandeling van auto-
immuunziekten (zie de volgende pagina’s). 

Informeer de patiënten, dat het belangrijk is onmiddellijk medische hulp in te roepen wanneer ze 
één van deze symptomen ondervinden na hun behandeling met Truxima®: 

•  symptomen van een infectie, bijvoorbeeld koorts, aanhoudende hoest, gewichtsverlies of 
lusteloosheid 

• verwardheid, geheugenverlies of denkproblemen 
• evenwichtsverlies of een verandering in hun loop- of spreekgedrag 
• verminderde kracht of zwakte aan één lichaamszijde 
• wazig zicht of gezichtsverlies. 

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML)
Zoals beschreven staat in de productinformatie1, kan het gebruik van Truxima® geassocieerd zijn met 
een verhoogd risico op PML. 

Meer over PML 
PML is een zeldzame, progressieve, demyeliniserende ziekte van het centraal zenuwstelsel die kan leiden tot de 
dood of ernstige invaliditeit². PML wordt veroorzaakt door activering van het JC- (John Cunningham) virus, een 
polyomavirus dat in latente vorm voorkomt bij tot 70% van de gezonde volwassenen3. Het JC-virus veroorzaakt 
typisch enkel PML bij immuungecompromitteerde patiënten². De factoren die leiden tot activering van een 
latente infectie zijn niet volledig duidelijk. 

Truxima® en PML bij niet-oncologische ziekten 

Er werd een klein aantal bevestigde gevallen van PML gemeld bij patiënten die met Truxima® werden 
behandeld voor RA of GPA/MPA in combinatie met andere aandoeningen wereldwijd. 

De patiënten waren eerder, of werden gelijktijdig, behandeld met een immuunonderdrukkende therapie. De 
meeste gevallen van PML werden vastgesteld binnen de 12 maanden na het laatste infuus met Truxima®. 

Hoewel de mogelijke rol van Truxima® bij de ontwikkeling van PML niet duidelijk is, wijst de tot dusver 
beschikbare informatie erop dat patiënten met RA die Truxima® krijgen een verhoogd risico op PML lopen. 

PML: Informatie voor patiëntenbegeleiding 

•  Patiënten dienen op de hoogte te worden gebracht van de mogelijke voordelen en risico’s van de 
behandeling met Truxima®. 

•  Informeer de patiënten dat in zeer zeldzame gevallen enkele patiënten die Truxima® kregen, een 
ernstige herseninfectie kregen, die in sommige gevallen fataal werd. 

•  Geef de patiënten instructies om onmiddellijk contact op te nemen met hun arts of verpleegkundige 
indien zij geheugenverlies, denkproblemen, problemen met lopen en/of gezichtsverlies ondervinden 

Alle patiënten die worden behandeld met Truxima® voor RA, GPA of MPA moeten bij elk infuus de 
Truxima® waarschuwingskaart voor de patiënt krijgen. De waarschuwingskaart bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie in verband met het mogelijke risico op infecties waaronder PML.

Leg aan de patiënten uit hoe belangrijk het is de waarschuwingskaart steeds bij zich te houden en aan 
hun partner of zorgverlener te vertellen dat ze de behandeling krijgen, want deze personen kunnen 
symptomen opmerken waar de patiënt zich niet van bewust is. 


