
 
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel HUMIRA. Het verplicht plan voor risicobeperking in 
België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 
doeltreffend gebruik van HUMIRA te waarborgen (RMA gewijzigde versie 03/2013). 
 

HUMIRA®
 oplossing voor injectie  

(in voorgevulde spuit – in voorgevulde pen – voor gebruik bij kinderen) 
(adalimumab; TNF-antagonist)  

OPLEIDINGSPROGRAMMA 
(educatief) voor de arts 
met HUMIRA patiëntenkaart (in bijlage) 

(door arts af te geven aan elke patiënt) 
 
 

 
 

Contra-indicaties 
1) Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. 
2) Actieve tuberculose (voorafgaande TBC-testen; zie ook TBC-richtlijnen in België!) 
   of andere ernstige infecties zoals sepsis en andere opportunistische 
   infecties (zie rubriek 4.4 van de SKP) 
3) Matig tot ernstig hartfalen (NYHA klasse III/IV)  (zie rubriek 4.4 van de SKP).  

 
  

Bijlagen:  
1) HUMIRA patiëntenkaart 
2) Samenvatting van de productkenmerken(*) (SKP; wijzigingen vetgedrukt en schuin) 
3) Bijsluiter – informatie voor de gebruiker (inclusief details van de toedieningsinstructies voor 
elke farmaceutische vorm) 
 
 

 

Het gebruik van HUMIRA bij zwangere vrouwen wordt afgeraden! 
Voorkom ZWANGERSCHAP en gebruik een goed voorbehoedsmiddel  
tot minimaal 5 maanden na de laatste HUMIRA-behandeling  

(gedurende die periode ook geen borstvoeding geven) 
 
 
 

Dit materiaal bevat NIET alle informatie. Voor de volledige informatie:  
1) LEES aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer HUMIRA voor te schrijven. De volledige 

en geactualiseerde tekst van alle SKPs is beschikbaar op de site www.fagg.be, rubriek 
“bijsluiter en SKP”(*) 

2) Zie ook de TBC-richtlijnen, van toepassing in België 
 
 
(*) In bijlage: 

- De SKP voor HUMIRA 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit, met wijzigingen vet en schuin (de SKP 
voor HUMIRA 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen is niet toegevoegd, gezien deze gelijk is aan de 
SKP van de voorgevulde spuit). 

- De SKP voor HUMIRA 40 mg/0,8 ml oplossing voor injectie voor gebruik bij kinderen (injectieflacon)  
 Let op verschillen in de toedieningsinstructies; zie bijsluiter 

 

http://www.fagg.be/�
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DOEL VAN DIT EDUCATIEF MATERIAAL (RMA of Risk Minimisation Activities): 
 
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidsbeoefenaars (en patiënten). Deze bijkomende 
risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van HUMIRA 
te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 
 
De vergunninghouder zal ervoor zorgen dat het opleidingsprogramma wordt geïmplementeerd voor 
de op dit moment goedgekeurde indicaties. Dit programma dient ervoor te zorgen dat artsen die van 
plan zijn om HUMIRA voor te schrijven zich bewust zijn van: 
• Het risico van ernstige infecties, sepsis, tuberculose en andere opportunistische infecties 
• Het risico van hartfalen 
• Het risico van demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel 
• Het risico van maligniteiten 
• Het feit dat de patiëntenkaart aan patiënten die HUMIRA gebruiken dient te worden gegeven 

 

BIJWERKINGEN (zie SKP rubriek 4.8) 
 
Zie rubriek 4.8 van de SKP voor de lijst van de gerapporteerde bijwerkingen. 
 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel: 
De meest gemelde bijwerkingen zijn  
- infecties (zoals nasofaryngitis, infectie van de bovenste luchtwegen en sinusitis),  
- reacties op de injectieplaats (erytheem, jeuk, bloeding, pijn of zwelling), 
- hoofdpijn  
- skeletspierpijn. 
 
Voor HUMIRA zijn meldingen van ernstige bijwerkingen gedaan. 
TNF-antagonisten zoals HUMIRA hebben een effect op het immuunsysteem en het gebruik ervan kan de 
afweer van het lichaam tegen infecties en kanker beïnvloeden.  
Zijn ook gemeld bij gebruik van HUMIRA: 

- fatale en levensbedreigende infecties (waaronder sepsis, opportunistische infecties en TBC),  
- HBV-reactivatie ( test op hepatitis!) 
- verscheidene maligniteiten (waaronder leukemie, lymfomen en HSTCL of hepatosplenisch T-cel 

lymfoom, melanoom en NMSC of niet-melanoom huidkanker)  
 
Ook zijn meldingen gedaan van ernstige hematologische, neurologische en autoimmuunreacties.  
Deze omvatten zeldzame gevallen van 

- pancytopenie,  
- aplastische anemie,  
- centrale en perifere demyeliniserende aandoeningen (waaronder MS, optische neuritis en GBS) 
-  en meldingen van lupus, lupus-gerelateerde aandoeningen en Stevens-Johnson-syndroom 

(SJS) 
 
 
Melden van bijwerkingen bij het gebruik van HUMIRA® 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van HUMIRA® te melden aan het 
Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik 
(BCGH) 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 drie maal per jaar via de Folia 
Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden naar het BCGH per post naar het adres 
FAGG - BCGH – Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40 - 1060 Brussel, per fax op het nummer 
02/524.80.01, of per email naar adversedrugreactions@fagg.be. 

http://www.gelefiche.be/�
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be�
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Bij de inspuiting verschilt de hoek naargelang de farmaceutische vorm: 

- hoek van 45° bij de voorgevulde spuit  
                                                  - hoek van 90° bij de voorgevulde pen 
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1. THERAPEUTISCHE INDICATIES 

1.1 HUMIRA 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit  
en HUMIRA 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen 

1.1.1 Rheumatoïde artritis 
HUMIRA is in combinatie met methotrexaat bestemd voor: 
• de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige, actieve reumatoïde artritis wanneer de 

respons op antireumatische geneesmiddelen, waaronder methotrexaat, ontoereikend is gebleken. 
• de behandeling van volwassen patiënten met ernstige, actieve en progressieve reumatoïde artritis die 

niet eerder behandeld zijn met methotrexaat. 
 
HUMIRA kan gegeven worden als monotherapie in geval van intolerantie voor methotrexaat of wanneer 
voortgezette behandeling met methotrexaat ongewenst is. 
 
Het is aangetoond dat HUMIRA de progressie van gewrichtsschade remt, wat gemeten is door middel van 
röntgenonderzoek, en de fysieke functie verbetert wanneer het gegeven wordt in combinatie met methotrexaat. 

1.1.2 Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis 
HUMIRA is in combinatie met methotrexaat bestemd voor de behandeling van actieve polyarticulaire juveniele 
idiopathische artritis, bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar die een ontoereikende 
respons hebben gehad op één of meerdere antireumatische middelen. HUMIRA kan als monotherapie worden 
gebruikt in geval van intolerantie voor methotrexaat of wanneer voortgezette behandeling met methotrexaat 
ongewenst is (voor de werkzaamheid van monotherapie zie rubriek 5.1 van de SKP). Het gebruik van HUMIRA 
is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 2 jaar. 
 

1.1.3 Axiale spondylartritis 
Spondylitis ankylopoetica (AS) 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van ernstige actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen die 
onvoldoende gereageerd hebben op conventionele therapie. 
 
Axiale spondylartritis (zonder röntgenologisch bewijs van AS) 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van volwassenen met ernstige axiale spondylartritis zonder 
röntgenologisch bewijs van AS, maar met objectieve tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of MRI, 
die een inadequate respons hebben gehad op, of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-inflammatoire 
geneesmiddelen (NSAID’s). 

1.1.4 Artritis psoriatica 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van actieve en progressieve artritis psoriatica bij volwassen 
patiënten wanneer de respons op eerdere therapie met antireumatische geneesmiddelen ontoereikend is 
gebleken. Het is aangetoond dat HUMIRA de mate van progressie van perifere gewrichtsschade remt zoals 
gemeten door middel van röntgenonderzoek bij patiënten met het polyarticulaire symmetrische subtype van de 
aandoening (zie rubriek 5.1 van de SKP) en dat HUMIRA het lichamelijk functioneren verbetert. 

1.1.5 Psoriasis 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassen 
patiënten met onvoldoende respons op, of een contra-indicatie of een intolerantie voor andere systemische 
therapie waaronder ciclosporine, methotrexaat of PUVA.  

1.1.6 De ziekte van Crohn 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn, bij volwassen 
patiënten die niet gereageerd hebben op een volledige en adequate behandeling met een corticosteroïd en/of 
een immunosuppressivum, of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-
indicatie bestaat.  
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1.1.7 Juveniele ziekte van Crohn 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van ernstig actieve ziekte van Crohn bij kinderen (6 tot en met 17 
jaar) die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele behandeling waaronder primaire 
voedingstherapie, een corticosteroïde en een immunomodulator, of die dergelijke behandelingen niet 
verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

1.1.8 Colitis ulcerosa 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa bij volwassen patiënten 
die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele therapie, waaronder corticosteroïden en 6-
mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie 
hiertegen een contra-indicatie bestaat.  
 

1.2 HUMIRA 40 mg/0,8 ml oplossing voor injectie voor gebruik bij kinderen 
 
1.2.1 Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis 
HUMIRA is in combinatie met methotrexaat bestemd voor de behandeling van actieve polyarticulaire juveniele 
idiopathische artritis, bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar die een ontoereikende 
respons hebben gehad op één of meerdere antireumatische middelen. HUMIRA kan als monotherapie worden 
gebruikt in geval van intolerantie voor methotrexaat of wanneer voortgezette behandeling met methotrexaat 
ongewenst is (voor de werkzaamheid van monotherapie zie rubriek 5.1 van de SKP). Het gebruik van HUMIRA 
is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 2 jaar. 

1.2.2 Juveniele ziekte van Crohn 
HUMIRA is bestemd voor de behandeling van ernstig actieve ziekte van Crohn bij kinderen (6 tot en met 17 
jaar) die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele behandeling waaronder primaire 
voedingstherapie, een corticosteroïde en een immunomodulator, of die dergelijke behandelingen niet 
verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

2. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING 
 
De HUMIRA behandeling dient te worden geïnitieerd en plaats te vinden onder toezicht van medische 
specialisten met ervaring in het diagnosticeren en behandelen van de aandoeningen waarvoor HUMIRA is 
bestemd.  

Aan patiënten die behandeld worden met HUMIRA dient een speciale HUMIRA 
patiëntenkaart gegeven te worden. 
 
Na de injectietechniek goed te hebben geoefend, kunnen patiënten zelf HUMIRA injecteren als hun arts beslist 
dat dit passend is, en met medische follow-up voor zover dit nodig is. 
Gedurende de behandeling met HUMIRA moeten andere gelijktijdige behandelingen (bijvoorbeeld 
corticosteroïden en/of immuunmodulerende middelen) worden geoptimaliseerd. 
 
Voor verdere informatie betreffende de posologie in de verschillende indicaties, zie rubriek 4.2 van de SKP. Let 
op verschillen in de toedieningsinstructies; zie bijsluiter van elke farmaceutische vorm. 
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3. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK 

3.1 Infecties 
Patiënten die TNF-antagonisten gebruiken zijn vatbaarder voor ernstige infecties. Een verminderde 

longfunctie kan het risico op het ontwikkelen van infecties vergroten. 
Patiënten moeten daarom zorgvuldig worden gecontroleerd op infecties, waaronder tuberculose, voor, tijdens 
en na de behandeling met HUMIRA. Omdat de eliminatie van HUMIRA 4 maanden kan duren, dienen de 
controles gedurende deze periode door te gaan. 
 

 
- (CONTRA-INDICATIE) De behandeling met HUMIRA mag niet worden geïnitieerd  

 bij patiënten met actieve infecties, waaronder chronische of gelokaliseerde infecties, 
tot deze infecties onder controle zijn gebracht.  

- Het risico en de voordelen van behandeling met HUMIRA moet worden afgewogen alvorens 
de therapie te initiëren (zie Andere opportunistische infecties): 

 bij patiënten die zijn blootgesteld aan tuberculose (TBC)  
 en bij patiënten die hebben gereisd in gebieden met een hoog risico op tuberculose of 
endemische mycosen, zoals histoplasmose, coccidioidomycose of blastomycose,  

 
- Patiënten, bij wie een nieuwe infectie optreedt tijdens de behandeling met HUMIRA: 

 moeten zorgvuldig worden gecontroleerd en een volledige diagnostische evaluatie 
ondergaan.  

- Als er bij een patiënt een nieuwe ernstige infectie of sepsis optreedt: 
 toediening van HUMIRA moet worden STOPGEZET en een geschikte antimicrobiële of 
antischimmeltherapie moet worden geïnitieerd tot de infectie onder controle is gebracht.  

- Artsen dienen de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het gebruik van 
HUMIRA overwegen bij patiënten 

- met een geschiedenis van recidiverende infectie  
- of met onderliggende aandoeningen die tot een predispositie voor infecties kunnen 

leiden, inclusief het gebruik van gelijktijdig toegediende immunosuppressiva. 
 

3.1.1 Ernstige infecties 

Bij patiënten die werden behandeld met HUMIRA zijn ernstige infecties gerapporteerd, waaronder 
sepsis, veroorzaakt door - bacteriële, mycobacteriële, invasieve schimmel-, parasitaire, virale  

    - of andere opportunistische infecties, zoals listeriose, legionellose en pneumocystose.  
Andere ernstige infecties die zijn waargenomen in klinisch onderzoek zijn onder andere: 

- pneumonie,  
- pyelonefritis,  
- septische artritis  
- septicaemie.  

Ziekenhuisopname of gevallen met fatale afloop geassocieerd met infecties zijn gemeld. 
 

 

Om het risico van ernstige infecties te beperken bij patiënten die HUMIRA 
gebruiken, moeten artsen 

• Patiënten evalueren voor risicofactoren voor ernstige infecties (zie hierboven) 

• Patiënten informeren over de risico’s, en adviseren om snel medische hulp te 
zoeken indien verschijnselen en symptomen optreden die wijzen op infecties  

• Waakzaam zijn voor het optreden van infecties tijdens en na behandeling met 
HUMIRA 
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3.1.2 Tuberculose 

Zowel reactivering als het ontstaan van tuberculose is gemeld bij patiënten die HUMIRA 
gebruiken.  
Meldingen betroffen gevallen van pulmonale en extrapulmonale (d.w.z. gedissemineerde) tuberculose. 
(het risico op reactivering van TBC bestaat bij TNF-blokkers, onafhankelijk van de indicatie). 
Vóór initiatie van de behandeling met HUMIRA moeten alle patiënten worden geëvalueerd op zowel actieve als 
inactieve (“latente”) tuberculose-infectie. Deze evaluatie dient een gedetailleerde medische beoordeling te 
omvatten van de patiëntgeschiedenis betreffende tuberculose of mogelijke eerdere blootstelling aan mensen 
met actieve tuberculose en vroegere en/of huidige behandeling met immunosuppressiva. 
 
Er moeten gepaste screeningtests (d.w.z. tuberculine huidtest en röntgenopname van de borst) worden 
uitgevoerd bij alle patiënten (plaatselijke richtlijnen kunnen van toepassing zijn).  
Het is aanbevolen dat de wijze waarop deze testen zijn uitgevoerd en de resultaten ervan worden aangegeven 
in de HUMIRA PATIËNTENKAART van de patiënt.  
De voorschrijvers worden herinnerd aan de risico’s van vals negatieve uitkomsten van tuberculine huidtesten, 
vooral bij ernstig zieke en immunoincompetente patiënten. 

Als actieve tuberculose wordt gediagnosticeerd, mag de HUMIRA-behandeling niet worden 
geïnitieerd (zie rubriek 4.3 van de SKP: CONTRA-INDICATIE).  
 
In alle hieronder beschreven situaties dienen de voordelen van behandeling met HUMIRA zorgvuldig te 
worden afgewogen tegen de risico’s ervan. 
- Als latente tuberculose vermoed wordt, dient een arts met expertise op het gebied van de 
tuberculosebehandeling te worden geconsulteerd.  
- Als latente tuberculose wordt gediagnosticeerd, moet vóór het begin van de behandeling met HUMIRA 
gestart worden met antituberculeuze behandeling volgens de richtlijnen in België. 
- Het gebruik van antituberculeuze profylaxe behandeling dient ook te worden overwogen vóór het begin 
van de behandeling met HUMIRA: 

- bij patiënten met meerdere of significante risicofactoren voor tuberculose ondanks een 
negatieve tuberculosetest  
- en bij patiënten met latente of actieve tuberculose in de voorgeschiedenis, bij wie niet met 
zekerheid is vast te stellen dat ze adequaat zijn behandeld.  

Ondanks tuberculose profylaxe behandeling, zijn er gevallen van gereactiveerde tuberculose geweest onder 
patiënten die met HUMIRA werden behandeld. Bij sommige patiënten die met succes waren behandeld voor 
actieve tuberculose, trad tuberculose opnieuw op tijdens behandeling met HUMIRA. 
 
Patiënten dienen het advies te krijgen een arts te raadplegen als tijdens of na de behandeling met HUMIRA 
tekenen/symptomen optreden die wijzen op een tuberculose-infectie (bijvoorbeeld aanhoudend hoesten, 
emaciatie/gewichtsverlies, lichte koorts, lusteloosheid).  
 

 

Om het risico op reactivering of het ontstaan van tuberculose (TBC) te 
beperken bij patiënten die HUMIRA gebruiken, moeten artsen: 

• Een volledige anamnese afnemen van elke patiënt, met inbegrip van de 
TBC-risicofactoren zoals een recente reis naar gebieden waar TBC 
endemisch is  

• Screeningtesten uitvoeren, met inbegrip van een röntgenfoto van de 
thorax en een tuberculinehuidtest (resultaten noteren op patiëntenkaart !) 

• wanneer latente TBC wordt vastgesteld: een antituberculeuze 
(profylactische antibiotica) behandeling geven (afweging van de toxiciteit 
van de profylaxe behandeling tegenover het ontstaan van TBC) 

• Bij twijfel of in moeilijke gevallen: de patiënt doorverwijzen naar een 
specialist in longziekten (TBC) 

• Patienten onder HUMIRA actief blijven opvolgen voor TBC, met bijzondere 
aandacht voor patiënten met een TBC-risico 
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3.1.3 Andere opportunistische infecties 

Opportunistische infecties, waaronder invasieve schimmelinfecties, zijn waargenomen bij patiënten die 
werden behandeld met HUMIRA. Deze infecties zijn niet altijd herkend bij patiënten die TNF-antagonisten 
gebruikten en dit heeft geresulteerd in vertragingen bij het instellen van de adequate behandeling, met in 
sommige gevallen een fatale afloop. 
 
Patiënten die tekenen en symptomen ontwikkelen zoals koorts, malaise, gewichtsverlies, zweten, hoesten, 
dyspnoe en/of pulmonaire infiltraten of andere ernstige systemische ziekte al dan niet gepaard gaand met 
shock, dienen verdacht te worden van een invasieve schimmelinfectie en de toediening van HUMIRA dient 
onmiddellijk te worden GESTAAKT. Bij deze patiënten dient de diagnose te worden gesteld en toediening 
van een empirische antischimmeltherapie te worden gestart in overleg met een arts met expertise op het 
gebied van de zorg voor patiënten met invasieve schimmelinfecties.  

 

Om het risico van opportunistische infecties, waaronder invasieve schimmel-
infecties, te beperken bij patiënten die HUMIRA gebruiken, moeten artsen: 

• Een volledige medische anamnese afnemen, met inbegrip van een 
reisgeschiedenis 

• Alert zijn voor een mogelijke opportunistische infectie 

• In geval van een nieuwe infectie, de HUMIRA toediening STOPPEN tot de 
infectie verdwenen is 

 

3.1.4. Gelijktijdige toediening van biologische DMARD’s of TNF-antagonisten 
- In klinische onderzoeken zijn ernstige infecties gemeld na gelijktijdig gebruik van anakinra (KINERET®) en 
een andere TNF-antagonist, etanercept (ENBREL®), zonder toegevoegd voordeel vergeleken met etanercept 
alleen. 
- Gezien de aard van de bijwerkingen die gevonden zijn met de combinatie van etanercept en anakinra, kan de 
combinatie van anakinra met andere TNF-antagonisten in vergelijkbare toxiciteiten resulteren. 
Daarom wordt de combinatie van HUMIRA en anakinra (KINERET) niet aanbevolen (zie rubriek 4.5 SKP). 
 
Gelijktijdige toediening van HUMIRA met andere biologische DMARD’s, bijv. anakinra (KINERET) en 
abatacept (ORENCIA®) of andere TNF-antagonisten wordt NIET aanbevolen vanwege een mogelijk 
toegenomen risico van infecties, waaronder ernstige infecties en andere potentiële farmacologische 
interacties (zie rubriek 4.5 van de SKP) 
 
Zie ook detail uit de HUMIRA PATIËNTENKAART (blad 2): 

Gebruik met andere geneesmiddelen (interacties) 
U moet deze kaart altijd bij zich dragen en haar tonen aan alle gezondheidswerkers zodat die kunnen zien 
dat u (uw kind) wordt behandeld met HUMIRA. Neem de lijst van alle andere geneesmiddelen die u inneemt 
(ook geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, vitamines en plantengeneesmiddelen), altijd mee 
als u op consultatie gaat bij uw arts of als u naar uw apotheker gaat.  
Spreek erover met uw arts (tandarts), uw verpleegkundige of uw apotheker, zeker als u een van de volgende 
middelen inneemt, vanwege een mogelijk toegenomen risico op infectie’s (de volgende lijst is niet volledig): 
- gelijktijdige toediening met KINERET® (anakinra; anti-reuma): u mag die niet samen gebruiken (niet 
aanbevolen) 
- gelijktijdige toediening met ORENCIA® (abatacept; anti-reuma): u mag die niet samen gebruiken (niet 
aanbevolen) 
- gelijktijdige toediening met andere TNF-blokkers (TumorNecroseFactor-alfa-antagonisten), zoals ENBREL®, 
REMICADE®, CIMZIA® of SIMPONI® 
- gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen die uw immuunsysteem beïnvloeden 
Vertel uw arts ook als u (uw kind) PURI-NETHOL® (mercaptopurine) of IMURAN® (azathioprine) gebruikt. 
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3.1.5 Hepatitis B reactivering 
- Reactivering van hepatitis B is opgetreden bij patiënten die behandeld werden met een TNF-antagonist zoals 
HUMIRA en die chronisch drager zijn van dit virus (d.w.z. oppervlakte-antigeen positief). Sommige gevallen 
waren fataal.  
- Patiënten dienen getest te worden op hepatitis B-infectie voordat met de behandeling met HUMIRA 
begonnen wordt. Voor patiënten die positief voor hepatitis B-infectie worden getest, wordt consultatie met een 
arts met ervaring met de behandeling van hepatitis B aanbevolen.  
 
- Dragers van het hepatitis B virus die behandeling met HUMIRA nodig hebben dienen zorgvuldig te worden 
gemonitord op symptomen van actieve infectie met het hepatitis B virus  

- gedurende de behandeling  
- en gedurende verschillende maanden na beëindiging van de behandeling. 

 
- Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het behandelen van patiënten die drager zijn van het 
hepatitis B virus (HBV) met antivirale therapie in combinatie met behandeling met TNF-antagonisten om 
hepatitis B virus reactivering te voorkomen.  
Bij patiënten bij wie reactivering van hepatitis B optreedt, dient HUMIRA te worden GESTOPT en dient 
effectieve antivirale therapie met geschikte ondersteunende behandeling te worden gestart. 
 

 

 
Om het risico van reactivering van het hepatitis B virus (HBV) te beperken 
bij patiënten die HUMIRA gebruiken, moeten artsen: 

• Een volledige medische anamnese afnemen inzake blootstelling aan 
HBV voor initatie van elke HUMIRA-behandeling 

• De HBV status bepalen voor initiatie van de behandeling (test) 

• Bij acute HBV infectie: de HUMIRA toediening STOPPEN en een 
hepatoloog raadplegen om een antivirale therapie te starten 

• Chronische HBV-patiënten en –dragers: zorgvuldig blijven opvolgen 
met bloedtesten: tijdens en tot verschillende maanden na de therapie 
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3.2 Maligniteiten en lymfoproliferatieve aandoeningen 

In de gecontroleerde delen van de klinische onderzoeken met TNF-antagonisten zijn meer gevallen van 
maligniteiten waaronder lymfomen waargenomen in de patiënten die TNF-antagonisten hebben gekregen 
vergeleken met de controlepatiënten. Echter, het voorkomen hiervan was zeldzaam.  
In postmarketingverband zijn gevallen van leukemie gemeld bij patiënten die behandeld waren met een TNF-
antagonist. Er is een verhoogd achtergrondrisico op lymfomen en leukemie voor reumatoïde artritis patiënten 
met langdurige, zeer actieve, ontstekingsziekte, wat de inschatting van het risico compliceert.  
Met de huidige kennis kan een mogelijk risico op de ontwikkeling van lymfomen, leukemie en andere 
maligniteiten bij patiënten die behandeld worden met TNF-antagonisten niet worden uitgesloten. 
 
Maligniteiten, waarvan sommige fataal, zijn in postmarketingverband gemeld bij kinderen, adolescenten en 
jongvolwassenen (tot 22 jaar) die werden behandeld met TNF-antagonisten (start van de behandeling bij een 
leeftijd ≤ 18 jaar), waaronder HUMIRA. Ongeveer de helft van de gevallen betrof lymfomen. De andere 
gemelde gevallen betroffen een variëteit van verschillende maligniteiten, waaronder zeldzame maligniteiten die 
gewoonlijk in verband worden gebracht met immunosuppressie. Een risico op het ontwikkelen van 
maligniteiten bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met TNF-antagonisten kan niet worden 
uitgesloten. 
 
Er zijn zeldzame postmarketing gevallen vastgesteld van hepatosplenisch T-cellymfoom (HSTCL) bij 
patiënten die behandeld werden met HUMIRA. Dit zeldzame type T-cellymfoom heeft een zeer agressief 
ziekteverloop en is gewoonlijk fataal. Enkele van deze hepatosplenische T-cellymfomen tijdens HUMIRA-
gebruik, deden zich voor bij jonge volwassen patiënten die voor inflammatoire darmziekte gelijktijdig behandeld 
werden met azathioprine of 6-mercaptopurine. Het mogelijke risico van de combinatie van azathioprine 
(IMURAN, Azathioprine Sandoz ) of 6-mercaptopurine (PURI-NETHOL) en HUMIRA moet zorgvuldig 
worden overwogen. Het risico van het ontwikkelen van hepatosplenisch T-cellymfoom bij patiënten die 
worden behandeld met HUMIRA kan niet worden uitgesloten (zie rubriek 4.8 van de SKP).  
 
Er hebben geen onderzoeken plaatsgevonden waarbij patiënten met een achtergrond van maligniteiten 
geïncludeerd werden of patiënten bij wie de behandeling met HUMIRA werd voortgezet nadat er zich bij hen 
een maligniteit had ontwikkeld. Voorzichtigheid is geboden bij de overweging om deze patiënten met HUMIRA 
te behandelen (zie rubriek 4.8 van de SKP). 
 
Alle patiënten, maar in het bijzonder patiënten die in het verleden uitgebreid met immunosuppressiva zijn 
behandeld en psoriasispatiënten die in het verleden met PUVA behandeld zijn, dienen vóór en tijdens de 
behandeling met HUMIRA te worden onderzocht op de aanwezigheid van niet-melanoom huidkanker 
(NMSC). Er zijn ook meldingen van melanoom en Merkelcarcinoom bij patiënten die werden behandeld met 
TNF-antagonisten waaronder HUMIRA (zie rubriek 4.8 van de SKP). 

 
In een oriënterend klinisch onderzoek waarin het gebruik van een andere TNF-antagonist, infliximab 
(REMICADE), werd geëvalueerd bij patiënten met matig-ernstig tot ernstig COPD werden meer maligniteiten, 
meestal in de longen of hoofd en nek, gemeld bij patiënten die infliximab gebruikten dan bij controlepatiënten. 
Alle patiënten hadden een voorgeschiedenis van zwaar roken. Daarom moet voorzichtigheid betracht worden 
bij het voorschrijven van TNF-antagonisten aan COPD patiënten, evenals aan patiënten met een verhoogd 
risico op een maligniteit door zwaar roken. 
 
Op basis van de huidige gegevens is het niet bekend of behandeling met HUMIRA het risico op de 
ontwikkeling van dysplasie of colonkanker beïnvloedt. Alle patiënten met colitis ulcerosa die een verhoogd 
risico hebben op dysplasie of coloncarcinoom (bijvoorbeeld patiënten met langdurige colitis ulcerosa of 
primaire scleroserende cholangitis) of die een voorgeschiedenis hebben van dysplasie of coloncarcinoom, 
dienen voorafgaand aan de behandeling en gedurende hun ziekteverloop met regelmaat te worden 
onderzocht op dysplasie. Deze controle dient overeenkomstig de lokale richtlijnen te bestaan uit o.a. 
colonoscopie en biopten.  
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Om het risico van maligniteiten (bv. lymfomen, leukemie, HSTCL, melanoom,…) te 
beperken bij patiënten die HUMIRA gebruiken, moeten artsen: 
• Een volledige anamnese afnemen met inbegrip van risicofactoren 

geassocieerd met maligniteiten  
• Grondige lichamelijke onderzoeken uitvoeren (zie hierboven) 
• Alle patiënten onderzoeken op niet-melanoom huidkanker (NMSC)  
      vóór en tijdens de behandeling met HUMIRA 
 

3.3 Congestief hartfalen (CHF) 
- In een klinisch onderzoek met een andere TNF-antagonist zijn verslechtering van congestief hartfalen en 
verhoogde mortaliteit als gevolg van congestief hartfalen waargenomen. 
- Gevallen van verslechtering van congestief hartfalen zijn ook gemeld bij met HUMIRA behandelde patiënten.  
- Bij het gebruik van HUMIRA bij patiënten met mild hartfalen (NYHA* klasse I/II) is voorzichtigheid 
geboden.  
- HUMIRA is gecontraïndiceerd bij matig tot ernstig hartfalen (NYHA* klasse III/IV; zie rubriek 4.3 van de 
SKP).  
- De behandeling met HUMIRA moet worden GESTAAKT bij patiënten bij wie nieuwe of verergerende 
symptomen van congestief hartfalen optreden.  

 

Om het risico van congestief hartfalen (CHF) te beperken bij patiënten die 
HUMIRA gebruiken, moeten artsen 

• Nauwgezet de cardiale status opvolgen van patiënten met mild 
hartfalen (NYHA* klasse I/II) 

• De HUMIRA-toediening STOPPEN bij patiënten met een nieuw 
optredend of verergerend CHF 

• CONTRA-INDICATIE: HUMIRA niet gebruiken bij patiënten met matig 
tot ernstig hartfalen (NYHA* klasse III/IV); 

* New York Heart Association (NYHA) classificatie van hartfalen: 
NYHA-klasse I: patiënten met een cardiale aandoening, niet resulterend in een beperking van de lichamelijke activiteit. Normale 
lichamelijke activiteit veroorzaakt geen overmatige vermoeidheid, palpitaties, dyspneu of angina pectoris.  
NYHA-klasse II: patiënten met een cardiale aandoening met enige beperking van de lichamelijke activiteit. In rust geen klachten maar 
normale lichamelijke activiteit veroorzaakt overmatige vermoeidheid, palpitaties, dyspneu of angina pectoris.  
NYHA-klasse III: patiënten met een cardiale aandoening met een ernstige beperking van de lichamelijke activiteit. In rust geen 
klachten maar lichte lichamelijke activiteit veroorzaakt overmatige vermoeidheid, palpitaties, dyspneu of angina pectoris.  
NYHA-klasse IV: patiënten met een cardiale aandoening waarbij geen enkele lichamelijke inspanning mogelijk is zonder klachten. 
Hartfalensymptomen of angina pectoris kunnen ook in rust aanwezig zijn. Als enige lichamelijk inspanning wordt geleverd nemen de 
klachten toe 

3.4 Neurologische complicaties (demyelinisatie) 
- TNF-antagonisten, waaronder HUMIRA, zijn in zeldzame gevallen in verband gebracht met het ontstaan van 
of de verergering van klinische symptomen en/of röntgenografische aanwijzingen voor  

demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, waaronder multipele sclerose en 
optische neuritis,  
en perifere demyeliniserende aandoeningen, waaronder Guillain-Barré-syndroom (GBS)  

- Voorschrijvers dienen voorzichtigheid in acht te nemen wanneer het gebruik van HUMIRA wordt overwogen 
bij patiënten met reeds bestaande of recent opgetreden demyeliniserende aandoeningen van het centrale of 
perifere zenuwstelsel.  

 

Om het risico van demyeliniserende ziekte te beperken bij patiënten die HUMIRA 
gebruiken, moeten artsen: 

• Voorzichtig zijn wanneer ze het gebruik van HUMIRA overwegen bij 
patiënten met bestaande of recent opgetreden demyeliniserende 
aandoeningen van het centrale of perifere zenuwstelsel, waaronder:  
- multipele sclerose 

      - optische neuritis  
      - en Guillin-Barré-syndroom 
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3.5 Andere bijzondere waarschuwingen 
Voor de volledige informatie zie rubriek 4.4 van de SKP. 

• Allergische reacties 
• Immunosuppressie 
• Hematologische reacties 
• Vaccinaties 
• Auto-immuunprocessen 
• Chirurgische ingrepen 
• Dunne darmobstructie 
• Ouderen 
• Pediatrische patiënten 
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