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

Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie  
deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik 

van INCIVO® te waarborgen (RMA gewijzigde versie 01/2015).

INCIVO®
 (telaprevir)

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

Artsenbrochure
met belangrijke veiligheidsinformatie over de voornaamste 
risico’s van INCIVO®, met name het risico van huiduitslag (rash)
en ernstige huidreacties.

 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie:  
Lees aandachtig de SKP vooraleer INCIVO® voor te schrijven en/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”.
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Doel van dit educatief materiaal (RMA of Risk Minimisation activities)
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatie- 
materiaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars.
Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van INCIVO® te waarborgen en moeten volgende belangrijke 
onderdelen bevatten:
• De Samenvatting van de Productkenmerken
• De bijsluiter met informatie voor gebruikers
• De Artsenbrochure

De Artsenbrochure moet de volgende hoofdelementen bevatten:
• Veiligheidsgegevens van fase 2 en 3 over rash en ernstige bijwerkingen met 

betrekking tot de huid
• Incidentie van rash en ernstige huidreacties
• Gradering en behandeling van rash en ernstige huidreacties, in het bijzonder met 

betrekking tot de criteria voor de voortzetting of stopzetting van telaprevir en de 
andere componenten van de behandeling

• Afbeeldingen van rash overeenstemmend met verschillende graden van ernst

Om bepaalde patiënteninformatie doeltreffend over te dragen aan patiënten werd er ook een 
INCIVO® PATIENTENKAART ontworpen, die aan elke patiënt moet worden overhandigd 
en die de patiënt steeds bij zich moet dragen (bv. portefeuille) en tonen aan elke arts/
apotheker die hij bezoekt (ev. interacties met bepaalde, andere geneesmiddelen). Deze 
patiëntenkaart wijst ook op het belang van de zwangerschapspreventie, waarbij de hoogste 
veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden van de 3 geneesmiddelen die bij de 
INCIVO®-combinatiebehandeling moeten worden ingenomen, alsook op de eventuele 
risico’s bij gelijktijdig gebruik van mogelijks andere geneesmiddelen (na te gaan door de 
behandelende arts).
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DRESS is een rash met eosinofilie geassocieerd met één of meer van de volgende kenmerken: 
koorts, lymfadenopathie, gezichtsoedeem en betrokkenheid van inwendige organen (lever, nieren, 
longen). Het kan op elk moment na het begin van de behandeling verschijnen, hoewel de meeste 
gevallen tussen zes en tien weken na het begin van de behandeling met INCIVO® verschenen. 

• Voorschrijvers dienen ervoor te zorgen dat de patiënten volledig 
geïnformeerd zijn 
1e)  over het risico op ernstige rash 
2e)  en dat ze hun voorschrijvend arts onmiddellijk moeten  

raadplegen zodra ze een nieuwe rash krijgen of als een  
bestaande rash verergert.

• Alle gevallen van rash moeten regelmatig gecontroleerd worden op progressie tot de 
rash is verdwenen. Dit kan enkele weken duren. 

• Andere geneesmiddelen die geassocieerd worden met ernstige huidreacties dienen 
met voorzichtigheid te worden gebruikt tijdens toediening van de combinatietherapie 
met INCIVO®, om mogelijke verwarring te vermijden over aan welk geneesmiddel een 
ernstige huidreactie moet worden toegeschreven.

• In het geval van een ernstige huidreactie, moet stopzetting van andere geneesmiddelen 
waarvan bekend is dat zij geassocieerd zijn met ernstige huidreacties overwogen 
worden.

Milde en matige rash
In placebogecontroleerde fase-2- en fase-3-studies was de totale incidentie en ernst van rash 
verhoogd wanneer INCIVO® gelijktijdig met peginterferon alfa en ribavirine werd toegediend. 
Tijdens de INCIVO®-behandeling werden gevallen van rash (alle graden) gemeld bij 55% van 
de patiënten die behandeld werden met de INCIVO®-combinatiebehandeling en bij 33% van 
de patiënten die behandeld werden met peginterferon alfa en ribavirine. 
Meer dan 90% van de gevallen van rash was mild of matig van ernst. De rash die tijdens 
INCIVO®-combinatiebehandeling werd gemeld, werd beoordeeld als typisch pruritische, 
eczemateuze rash en besloeg minder dan 30% van het lichaamsoppervlak. De helft van de 
gevallen van rash begon tijdens de eerste 4 weken, maar rash kan op elk moment tijdens de 
INCIVO®-combinatiebehandeling optreden. 

• Voor milde en matige rash is het niet nodig met de INCIVO®-combinatiebehandeling te 
stoppen. 

• Patiënten met milde tot matige rash dienen te worden gemonitord op tekenen van 
progressie. Progressie kwam echter niet vaak voor (minder dan 10%). 

• In klinische studies kregen de meeste patiënten antihistaminica en topicale 
corticosteroïden toegediend. 

• De rash verbetert na het beëindigen (voltooien of voortijdig stoppen) van de INCIVO®-
toediening. Het kan echter enkele weken duren voordat de rash verdwijnt.

Therapeutische indicaties

INCIVO®, in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine, is geïndiceerd voor de behande-
ling van genotype 1 chronische hepatitis C bij volwassen patiënten met gecompenseerde 
leverziekte (waaronder cirrose):

• die nooit eerder behandeld werden (therapienaïef); 

• die eerder behandeld werden met interferon alfa (gepegyleerd of niet gepegyleerd) als 
monotherapie of in combinatie met ribavirine, waaronder patiënten met een recidief, 
partiële responders en patiënten zonder respons (null responders).

INCIVO® moet worden toegediend in combinatie met ribavirine en ofwel 
peginterferon alfa-2a ofwel -2b. 
Raadpleeg de rubrieken 4.4 en 5.1 van de SKP voor de keuze van peginterferon alfa-2a of 
‑2b. Voor specifieke doseringsinstructies voor peginterferon alfa en ribavirine dient de SKP 
van deze geneesmiddelen geraadpleegd te worden. 

Huidreacties bij INCIVO® in combinatie met 
peginterferon alfa en ribavirine: rash e.a.

Ernstige rash
Er zijn ernstige, mogelijk levensbedreigende en fatale huidreacties gemeld bij de INCIVO®-
combinatiebehandeling. Toxische epidermale necrolyse (TEN), inclusief fatale afloop, is 
waargenomen na het in de handel brengen (zie rubriek 4.8 van de SKP). Fatale gevallen zijn 
gerapporteerd bij patiënten met progressieve rash en systemische symptomen die INCIVO®-
combinatiebehandeling bleven krijgen nadat een ernstige huidreactie geïdentificeerd was.
In placebogecontroleerde fase-2- en fase-3-studies werd ernstige rash (voornamelijk 
eczemateus, met jeuk en die meer dan 50% van het lichaamsoppervlak beslaat) gemeld 
bij 4,8% van de patiënten die behandeld werden met de INCIVO®-combinatiebehandeling, 
tegenover 0,4% van degenen die behandeld werden met peginterferon alfa en ribavirine. 
Beschikbare gegevens suggereren dat peginterferon alfa, en misschien ook ribavirine, 
kunnen bijdragen tot de frequentie en ernst van rash geassocieerd met INCIVO®-
combinatiebehandeling. 
5,8% van de patiënten stopte vanwege rash met INCIVO® alleen en 2,6% van de patiënten 
stopte met de INCIVO®-combinatiebehandeling vanwege rash, tegenover geen enkele van 
degenen die behandeld werden met peginterferon alfa en ribavirine. 
In placebogecontroleerde fase-2- en fase-3-studies had 0,4% van de patiënten vermoedelijk 
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS). In de klinische praktijk met 
INCIVO® had minder dan 0,1% van de patiënten stevens-johnsonsyndroom (SJS).  
Al deze reacties verdwenen bij stopzetting van de behandeling. 
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Als de behandeling met INCIVO® wordt gestopt ten gevolge van 
een huidreactie, mag deze niet hervat worden. Raadpleeg ook de 
Samenvatting van de Productkenmerken (SKP) van peginterferon 
alfa en van ribavirine voor ernstige huidreacties bij deze producten.

Afbeeldingen van rash overeenstemmend met verschillende graden van ernst

Milde Rash Matige Rash Ernstige Rash

Extra info over de behandeling van alle graden van rash
Naast de voortzetting en de STOPZETTING van de INCIVO®-behandeling (enkel INCIVO® of alle 
3 de geneesmiddelen) volgens de aanbevelingen in de tabel op bladzijde 7, zijn er nog andere tips 
over de manier waarop de symptomen van huidreacties kunnen worden verlicht:

1.  Overweeg een goede huidverzorging (zie kadertje)
1.1.  Algemene huidverzorging

• dagelijks gebruik van een verzachtende crème of vetrijke lotion (geen lotion op 
waterbasis of zalf), inbegrepen het gebruik na het douchen of nemen van een bad 
(eerst op handen, voeten en gewrichten, daarna de borst en de ledematen, en als 
laatste de hals, gezicht en huidplooien)

• vermijd lotions op basis van alcohol omdat deze de huid kunnen uitdrogen
• vermijd parfums en andere geparfumeerde huidverzorgingsproducten
• drink veel water om het lichaam gehydrateerd te houden
• draag loszittende kleding die ‘ademt’
• houd de ruimtes voldoende luchtvochtig en bij gematigde temperatuur
• probeer te wrijven of druk te gebruiken in plaats van te krabben. Wrijf met een ijsblokje.

1.2.  Wasgoed: gebruik milde, ongeparfumeerde wasmiddelen om kleding te wassen
1.3.  Zon

• beperk de blootstelling aan de zon
• indien mogelijk, blijf in de schaduw en draag zonbeschermende middelen zoals een hoedje
• gebruik (parfumvrije) zonneproducten met een hoge UV-factor

1.4.  Baden
• overweeg een (niet-geparfumeerd) wasproduct zonder zeep
• vermijd warme douches en warme baden
• voeg ongeparfumeerde badolie, zuiveringszout of havermout aan het badwater om 

de huid te kalmeren en de jeuk te verlichten als er rash komt
• gebruik een vochtinbrengende crème, crème of vaseline na een douche en alvorens 

het afdrogen
 

Aanbevelingen voor het opvolgen van huidreacties en voor het 
STOPPEN met INCIVO®, ribavirine en peginterferon alfa:  
in tabel samengevat.

Mate en kenmerken van huidreacties Aanbevelingen voor het opvolgen van huid- 
reacties en het stoppen met INCIVO®, ribavirine 
en peginterferon alfa wegens ernstige rash

Milde rash: gelokaliseerde huid- 
eruptie en/of een huideruptie met 
een beperkte verspreiding (tot enkele 
geïsoleerde plaatsen op het lichaam)

Controleer op progressie of systemische 
symptomen tot de rash is verdwenen. 

Matige rash: diffuse rash ≤ 50% van het 
lichaams oppervlak

Controleer op progressie of systemische symptomen 
tot de rash is verdwenen. Overweeg consultatie van 
een specialist dermatologie.
• Bij matige rash die progressie vertoont, dient 

overwogen te worden blijvend met INCIVO® te 
STOPPEN. Als de rash niet binnen 7 dagen na het 
stoppen met INCIVO® verbetert, dient ribavirine 
onderbroken te worden. Onderbreking van ribavi-
rine kan eerder vereist zijn als de rash verergert 
ondanks het STOPPEN met INCIVO® (telaprevir). 
Peginterferon alfa kan worden voortgezet, tenzij 
onderbreking medisch aangewezen is.

• Bij matige rash die progressie vertoont tot ernstige 
rash (≥ 50% van het lichaamsoppervlak), STOP 
blijvend met INCIVO® (zie hieronder).

Ernstige rash: rash breidt zich uit over 
> 50% van het lichaamsoppervlak of 
is geassocieerd met vesiculae, bullae, 
ulceraties anders dan SJS

 STOP onmiddellijk definitief met INCIVO®. 
• Consultatie van een specialist dermatologie wordt 

aanbevolen.
• Controleer op progressie of op systemische 

symptomen tot de rash is verdwenen. 
• Peginterferon alfa en ribavirine kunnen worden 

voortgezet. Als er binnen 7 dagen na het 
stoppen met INCIVO® geen verbetering wordt 
waargenomen, dient achtereenvolgende of 
gelijktijdige onderbreking of stopzetting van 
ribavirine en/of peginterferon alfa overwogen 
te worden. Indien medisch geïndiceerd, kan het 
nodig zijn peginterferon alfa en ribavirine eerder te 
onderbreken of te stoppen. 

Ernstige huidreacties waaronder rash met 
systemische symptomen, progressieve 
ernstige rash, vermoeden of diagnose van 
gegeneraliseerde bulleuze eruptie, DRESS*, 
SJS/TEN**, acute gegeneraliseerde 
exantemateuze pustulose, erythema 
multiforme

STOP onmiddellijk definitief met 
INCIVO®, peginterferon alfa en riba-
virine.  
 
Consulteer een specialist dermatologie. 
Als de diagnose is bevestigd, hospita- 
liseer de patiënt.

* (SKP) DRESS is een rash met eosinofilie geassocieerd met één of meer van de volgende kenmerken: 
koorts, lymfadenopathie, gezichtsoedeem en betrokkenheid van inwendige organen (lever, nieren, longen).

** (Bijsluiter) stevens-johnsonsyndroom (SJS): een uitgebreide ernstige huiduitslag met schilferende huid die 
gepaard kan gaan met koorts, griepachtige symptomen, blaren in de mond, ogen en/of geslachtsdelen 
(<10% lichaamsoppervlakte). Toxische epidermale necrolyse (TEN) is SJS waarbij meer dan 30% van het 
lichaamsoppervlakte is aangetast.
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OPVOLGEN BIJ VERMOEDEN EN DIAGNOSE 
VAN DRESS en stevens-johnsonsyndroom (SJS)/  
toxische epidermale necrolyse (TEN)

Wanneer is er vermoeden van DRESS (drug rash with eosinophilia and 
systemic symptoms)?
Alarmsignalen:

1. Eerste symptomen treden op 6-10 weken na toediening van de eerste dosis 
2. Snelle progressie van exantheem
3. Aanhoudende koorts (>38,5°C)
4. Gezichtsoedeem

Indien één van de DRESS alarmsignalen gevonden wordt, moet de patiënt beoordeeld 
worden op de volgende confirmerende DRESS criteria:

1. Vergrootte lymfeknopen (ten minste op 2 plaatsen)
2. Eosinofilie (≥ 700/µl of ≥ 10%)
3. Atypische lymfocyten
4. Betrokkenheid van een inwendig orgaan 

a. lever: alanine aminotransferase ALT, alkaline phosphatase ≥ 2 maal Upper Limit of 
Normal (ULN)

b. nieren: stijging in creatinine ≥ 150% van baseline

Wanneer is er vermoeden van SJS of TEN?
1. Snelle progressie van exantheem
2. Pijn ter hoogte van de huid
3. Betrokkenheid van slijmvliezen op ≥ 2 plaatsen
4. Blaren of loslaten van de epidermis
5. Atypische/typische target lesions

Wat te doen bij vermoeden DRESS of stevens-johnsonsyndroom/ 
toxische epidermale necrolyse:

Raadpleeg  
een 

dermatoloog

Neem  
de patiënt  
op in het 

zieken huis

Stop  
met alle  
genees

middelen

2.  Overweeg het gebruik van antihistaminica: topische of systemische

Let op:
• astemizole en terfenadine zijn gecontra-indiceerd bij INCIVO®

• gepaste voorzorgen bij sedatieve antihistaminica (vb rijden met voertuigen, 
gebruik van machines,...)

3.  Overweeg het gebruik van topische corticosteroïden:  
bij voorkeur een crème of lotion in een correcte dosis

Let op (zie ook de tabel met de interacties in rubriek 4.5. van de SKP)
Het gebruik van systemische corticosteroïden zoals dexamethason kan 
leiden tot het verlies van therapeutisch effect van telaprevir. Daarom moet 
deze combinatie met voorzichtigheid worden gebruikt of moeten alternatieven 
worden overwogen.



1110

Melden van bijwerkingen bij het gebruik van INCIVO®

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van INCIVO® 
(combinatiebehandeling) te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelen- 
bewaking voor geneesmiddelen voor Humaan Gebruik (BCGH) van het 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 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 mail naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

RICHTLIJNEN VOOR HET STOPPEN  
VAN INCIVO : ONTHOUD 
 

• Bij progressie van rash
• Bij optreden van systemische symptomen

• Bij ernstige rash 
• Bij een ernstige huidreactie, inclusief DRESS, 

SJS, TEN, rash met systemische symptomen  
en progressie van ernstige rash

• Bij ernstige rash, indien geen verbetering optreedt 
binnen 7 dagen na het stoppen met INCIVO

• Onmiddelijk bij een ernstige huidreactie,  
inclusief DRESS, SJS, TEN, rash met systemische 
symptomen en progressie van ernstige rash

Bij een ernstige huidreactie

• DRESS
• SJS/TEN
• Erythema multiforme
• AGEP (Acute Generalized 

Exanthematous Pustulosis)

• Gegeneraliseerde 
bulleuze eruptie

• Rash met systemische 
symptomen

• Progressieve ernstige 
rash

Controleer 
regelmatig 

tot de rash is 
verdwenen

STOP 
onmiddellijk 
met INCIVO

STOP     
    peginterferon 

alfa en  
ribavirine

Neem  
de patiënt  
op in het 

ziekenhuis
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INCIVO®-patiëntenkaart : aan elke patiënt 
afgeven !

 

Bij elk voorschrift van INCIVO® moet elke patiënt van de arts een patiëntenkaart 
(noodzakelijke info) ontvangen, dus BESTEL TIJDIG EXTRA INCIVO® 
PATIËNTENKAARTEN: … x 5 exemplaren.

Bijbestelling van PATIENTENKAARTEN

Gelieve uw PATIËNTENKAARTEN bij te bestellen via het JANSSEN Customer Service Center.
Alle werkdagen te bereiken van 8.30u tot 17.30u op het telefoonnummer 0800/93377 of per 
email naar janssen@jacbe.jnj.com.

De patiënt dient deze kaart ALTIJD bij zich te hebben  
(vb. portefeuille) en tonen aan elke arts/apotheker  
of andere zorgverlener !
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