
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Tracleer®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een 
veilig en doeltreffend gebruik van Tracleer te waarborgen (RMA gewijzigde versie 07/2015). 

TRACLEER® - Bosentan
62,5 mg en 125 mg, filmomhulde tabletten 

INFORMATIE  
VOOR DE VOORSCHRIJVER

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP (in bijlage) 
vooraleer Tracleer® voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te leveren). De volledige en geactualiseerde 
tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmiddel”. 

ZWANGERE VROUWEN  
OF VROUWEN IN DE VRUCHTBARE LEEFTIJD
Er is een tegenindicatie voor het gebruik van Tracleer® bij zwangere 
vrouwen. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten tijdens de behandeling 
een doeltreffend voorbehoedsmiddel gebruiken (een hormonaal 
voorbehoedsmiddel is niet voldoende!).



DOEL VAN DIT MATERIAAL  
(RMA OF RISK MINIMISATION ACTIVITIES):

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatie
materiaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten). Deze  
bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend  
gebruik van Tracleer te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

 -  Informatie over Tracleer® 

 - Patiënteninformatieboekje/Patiëntenwaarschuwingskaart 

De informatie die wordt verstrekt over Tracleer zal de volgende elementen bevatten: 

•  Dat Tracleer® teratogeen is bij dieren 
 - Gebruik door zwangere vrouwen is gecontra-indiceerd 
 - De noodzaak voor effectieve anticonceptie 
 - Dat er een interactie is met hormonale anticonceptiva 
 -  Maandelijkse zwangerschapstesten worden aanbevolen bij vrouwen die zwanger 

kunnen worden 

•  Dat Tracleer® hepatotoxisch is 
 -  Tracleer dient niet te worden gebruikt bij Child-Pugh klasse B of C, d.w.z. matige tot 

ernstige leverfunctiestoornissen 
 -  De noodzaak om leverfunctie te testen: 
  - Vóór aanvang van de behandeling 

  - Maandelijks gedurende de gehele behandeling 

  - Twee weken na een dosisverhoging 

 -  De noodzaak van zorgvuldige monitoring en dosisaanpassing als de spiegels boven 
driemaal de bovengrens van normaal (ULN) komen: 

  -   >3 en ≤ 5x ULN: bevestig bevinding en indien bevestigd, verlaag de dagelijkse dosering of staak 
behandeling en monitor de leverfuncties minimaal iedere twee weken. 

  -   >5 en ≤ 8x ULN: bevestig bevinding en indien bevestigd, staak behandeling en monitor de 
leverfuncties minimaal iedere twee weken. Onder bovenstaande omstandigheden kan worden 
overwogen, zodra de spiegels zijn gedaald naar waarden als vóór de behandeling, om Tracleer 
voort te zetten of opnieuw te introduceren. 

     > 8x ULN of iedere voornoemde omstandigheid in combinatie met klinische symptomen van 
leverbeschadiging: behandeling moet worden gestaakt en herintroductie van Tracleer mag niet 
worden overwogen. 

•  Dat behandeling met Tracleer is geassocieerd met hemoglobinedalingen. 
 -  Noodzaak voor bloedonderzoek 
  - Vóór aanvang van de behandeling 

  - Maandelijks gedurende de eerste vier maanden behandeling 

  - Ieder kwartaal hierna. 



•  Dat behandeling met Tracleer mogelijk is geassocieerd met een daling van het aantal 
zaadcellen.

•  Dat gelijktijdige toediening van ciclosporine is gecontra-indiceerd. 

•  Dat de veiligheidsgegevens van Tracleer bij de indicatie vermindering van het aantal 
nieuwe digitale ulcera bij patiënten met systemische sclerose beperkt zijn en dat artsen 
worden aangemoedigd om hun patiënten op te nemen in het surveillanceprogramma/
de database om het inzicht over het product te vergroten. Het surveillanceprogramma/
de database dient artsen er op te wijzen dat ze bijwerkingen moeten rapporteren.

 
Het patiënteninformatieboekje dient de volgende informatie te bevatten: 

•  Dat Tracleer® teratogeen is bij dieren 

•  Dat zwangere vrouwen geen Tracleer® dienen te nemen 

•  Dat vrouwen die zwanger kunnen worden effectieve anticonceptie moeten gebruiken
 
•  Dat hormonale anticonceptiva op zich niet afdoende zijn 

•  De noodzaak voor regelmatige zwangerschapstesten 

•  Dat Tracleer® een hemoglobinedaling veroorzaakt en de noodzaak voor regelmatig 
bloedonderzoek

•  Dat Tracleer® hepatotoxisch is en de noodzaak voor regelmatig leverfunctieonderzoek

De Patiëntenwaarschuwingskaart: 

•  Patiëntenwaarschuwingskaart specifiek gericht op het bevorderen van het besef bij 
de patiënt van de noodzaak voor regelmatig bloedonderzoek naar de leverfunctie. 

•  Patiëntenwaarschuwingskaart specifiek gericht op het informeren van de patiënt over 
de noodzaak om zwangerschap te voorkomen en ervoor te zorgen dat een effectieve 
anticonceptiemethode wordt gebruikt. 

INDICATIES

Behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) om de inspanningscapaciteit en de 
symptomen te verbeteren bij patiënten met WHO functionele klasse III. 

Werkzaamheid is aangetoond bij: 

-  primaire (idiopathische en erfelijke) pulmonale arteriële hypertensie 

-  pulmonale arteriële hypertensie secundair aan scleroderma zonder significante 
interstitiële longziekte 

-  pulmonale arteriële hypertensie geassocieerd met aangeboren systemische-naar-
pulmonale shunts en Eisenmenger-fysiologie.



Ook bij patiënten met PAH WHO functionele klasse II zijn verscheidene verbeteringen 
geconstateerd. 

Vermindering van het aantal nieuwe digitale ulcera bij patiënten met systemische sclerose 
en aanhoudende digitale ulcera.

CONTRAINDICATIES

• Overgevoeligheid voor de actieve stof of één van de hulpstoffen. 

•  Matige tot ernstige leverinsufficiëntie van klasse B of C (Child-Pugh).

•  Serumwaarden van de leveraminotransferasen, de aspartaat aminotransferasen 
(ASAT) en/of de alanine aminotransferasen (ALAT), die 3 keer hoger zijn dan de 
bovengrens van de normale waarden vòòr de start van de behandeling.

• Gelijktijdig gebruik van cyclosporine A.

• Zwangerschap.

•  Vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen betrouwbare voorbehoedsmiddelen gebruiken.

POSOLOGIE (zie rubriek 4.2 van de SKP)

Bij VOLWASSENEN begint de behandeling met 62,5 mg tweemaal daags gedurende 
4 weken. De dosis zal daarna verhoogd worden tot een tweemaal daagse 
onderhoudsdosis van 125 mg. Dezelfde aanbevelingen zijn van toepassing bij een 
herinname van Tracleer® na een onderbreking van de behandeling.

Farmacokinetische gegevens afkomstig van onderzoek bij KINDEREN hebben aangetoond 
dat de plasmaconcentraties bosentan bij KINDEREN met PAH van 1 tot 15 jaar oud gemiddeld 
lager waren dan bij volwassen patiënten en niet werden verhoogd door de dosis Tracleer® 
verder te verhogen dan 2 mg/kg lichaamsgewicht of door de doseringsfrequentie te verhogen 
van tweemaal daags naar driemaal daags. Het is niet waarschijnlijk dat verhoging van de 
dosis of van de doseringsfrequentie zal resulteren in aanvullende klinische voordelen. 
Op basis van deze farmacokinetische resultaten is de aanbevolen aanvangs- en 
onderhoudsdosis van Tracleer® bij KINDEREN met PAH in de leeftijd van 1 jaar en ouder  
2 mg/kg ’s ochtends en ’s avonds. 
Bij pasgeboren KINDEREN met persisterende pulmonale hypertensie bij de pasgeborene 
(PPHN) is het voordeel van bosentan niet aangetoond in de standaardbehandeling.  
Een doseringsadvies kan niet worden gegeven.  

Er is slechts beperkte klinische ervaring met KINDEREN jonger dan 2 jaar. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor een veilig en doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel bij patiënten die jonger zijn dan 18 voor de behandeling van sclerodermie 
met aanhoudende digitale ulcera. 



BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN 
EN VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK

TRACLEER® IS TERATOGEEN BIJ DIEREN

•  Uit studies bij dieren is een reproductietoxiciteit bij bosentan gebleken  
(teratogeniciteit, embryotoxiciteit).  
Tracleer® is gecontraindiceerd tijdens de zwangerschap.

•  Tracleer® kan een hormonale anticonceptie ondoeltreffend maken. Gezien het risico 
op een verergering van pulmonale arteriële hypertensie tijdens de zwangerschap 
enerzijds en gezien de teratogene effecten van bosentan bij dieren anderzijds:

   mag een behandeling met Tracleer® bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd niet 
worden gestart tenzij ze betrouwbare anticonceptiemiddelen gebruiken of indien 
de resultaten van een zwangerschapstest negatief zijn

   mogen hormonale anticonceptiemiddelen niet de enige voorbehoedsmiddelen 
zijn tijdens een behandeling met Tracleer®

   moet elke maand een zwangerschapstest worden afgenomen om een 
zwangerschap in het vroegst mogelijke stadium op te sporen.

TRACLEER® IS HEPATOTOXISCH

•  Tracleer® is gecontraindiceerd bij patiënten die matige of ernstige 
leverfunctiestoornissen hebben (ChildPugh klasse B of C).  
Bij patiënten met een lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh klasse A) is geen 
aanpassing van de dosis nodig.

•  De verhoogde serumwaarden van leveraminotransferasen, aspartaat en alanine 
aminotransferasen (ASAT en/of ALAT) bij bosentan vragen een dosisaanpassing. 
Deze afwijkingen van de leverfuncties treden meestal op tijdens de eerste 26 weken 
van de behandeling maar ze kunnen ook later tijdens de behandeling voorkomen.

•  De leveraminotransferasen worden getest: 
  vòòr de start van de behandeling
  maandelijks tijdens de volledige behandelingsduur
  2 weken na elke dosisverhoging.



of

Heropstarten 
62,5 mg 2x/dag

Heropstarten  
125 mg 2x/dag Heropstarten 125 mg 2x/dag na 4 weken onder 62,5 mg 2x/dag

In geval van herstarten:

•   vraag het advies  
van een hepatoloog

•   maak een balans  
op risico’s/baten 

Bij de minste klinische tekenen 
van leverbeschadiging 
stopt u onmiddellijk met 
de behandeling.

Heropstarten 
62,5 mg 2x/dag

Definitieve stopzetting 
van de behandeling

Tussen 3 en 5 x ULN*

Vermindering tot 
de helft  

van de huidige dosis

Normalisatie van de 
ASAT/ALAT waarden

Normalisatie van de 
ASAT/ALAT waarden

Nieuwe controle 
ASAT/ALAT waarden  

na 3 dagen

Nieuwe controle 
ASAT/ALAT waarden  

na 14 dagen

Nieuwe controle 
ASAT/ALAT waarden  

na 14 dagen

Normalisatie van de 
ASAT/ALAT waarden

Nieuwe controle 
ASAT/ALAT waarden  

na 3 dagen

Nieuwe controle 
ASAT/ALAT waarden  

na 14 dagen

Tijdelijke stopzetting  
van de behandeling

Tijdelijke stopzetting  
van de behandeling

ASAT/ALAT waarden  
nog steeds hoog

ASAT/ALAT waarden  
opnieuw te hoog

ASAT/ALAT waarden  
opnieuw te hoog

ASAT/ALAT waarden  
nog steeds hoog

ASAT/ALAT waarden  
opnieuw te hoog

ASAT/ALAT waarden  
opnieuw te hoog

Definitieve stopzetting 
van de behandeling

tussen 5 en 8 x ULN * > 8 x ULN*

•  Verplichte zorgvuldige monitoring en dosisaanpassing als de waarden 3 keer hoger 
zijn dan de bovengrens van de normale waarden (ULN):

 -  > 3 en ≤ 5 x ULN: 
  De resultaten moeten worden bevestigd met een tweede levertest.
   Indien er een verhoging is, moet er geval per geval beslist worden of de behandeling met Tracleer® wordt 

verdergezet, eventueel aan een lagere dosis, of de behandeling met Tracleer® stopgezet moet worden. 
  De aminotransferasen moeten minstens elke twee weken worden gecontroleerd.
   Indien de basiswaarden terugkeren, moet een herinname van Tracleer® overwogen worden zoals 

hieronder beschreven.
 - > 5 en ≤ 8 x ULN: 
  De resultaten moeten worden bevestigd met een tweede levertest.
   Bij een verhoging de behandeling stopzetten en de aminotransferasen minstens elke twee weken controleren. 
   Indien de basiswaarden terugkeren, kan een herinname van Tracleer® overwogen worden zoals 

hieronder beschreven.
 -  > 8 x ULN: of iedere voornoemde omstandigheid in combinatie met klinische symptomen van 

leverbeschadiging: misselijkheid, braken, koorts, buikpijn, geelzucht, asthenie, griepsymptomen 
(artralgie, myalgie, koorts). 

  De behandeling moet worden stopgezet en Tracleer® mag niet meer worden ingenomen.

•  Na een onderbreking van Tracleer® mag het geneesmiddel pas opnieuw ingenomen worden indien 
de mogelijke baat groter is dan het risico en wanneer de serumwaarden van de aminotransferasen terug 
hun basiswaarde hebben. Het is raadzaam het advies van een hepatoloog te vragen. De serumwaarden 
van de aminotransferasen moeten drie dagen na de herneming van de behandeling gecontroleerd 
worden. Nadien om de 2 weken volgens de hierboven genoemde aanbevelingen.

Tabel 1: aanbevelingen bij een verhoging van de ASAT/ALAT waarden

ASAT/ALAT waarden

Bevestiging van de verhoogde ASAT/ALAT waarden bij een tweede controle

Dosering van de aminotransferasen na 14 dagen

* ULN Upper Limit of Normal (bovengrens van de normale waarden).



TRACLEER® IS GEASSOCIEERD MET HEMOGLOBINEDALINGEN

•  Behandeling met bosentan wordt geassocieerd met een dosisafhankelijke afname 
van het hemoglobinegehalte. De aan bosentan gerelateerde verlagingen van het 
hemoglobinegehalte in placebogecontroleerde studies waren niet progressief  
en stabiliseerden zich na de eerste 4-12 weken van de behandeling. 

•  Noodzaak voor bloedonderzoek:
  vóór aanvang van de behandeling
  maandelijks gedurende de eerste vier maanden behandeling 
  nadien ieder kwartaal.

•  Als zich een klinisch relevante daling in het hemoglobinegehalte voordoet,  
dan dient er verder onderzoek plaats te vinden om de oorzaak en de noodzaak 
van een specifieke behandeling vast te stellen. In de postmarketingperiode  
zijn casus gerapporteerd met anemie, waarvoor bloedtransfusies nodig waren.

GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN TRACLEER® EN CYCLOSPORINE A 
IS GECONTRAINDICEERD

Het gelijktijdig gebruik van Cyclosporine A (immunosuppressief geneesmiddel) en 
bosentan is gecontraindiceerd. Uit studies over deze associatie blijkt dat de residuele 
plasmawaarden van bosentan ongeveer 30 keer groter zijn dan deze gemeten na het 
gebruik van bosentan alleen. In evenwichtige toestand, waren deze waarden 3 à 4 keer 
hoger dan deze gemeten met het gebruik van bosentan alleen.

Start de behandeling enkel 
als de resultaten  
van de voorafgaande 
testen normaal zijn
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elke dosisverhogingTracleer® 62,5 mg  
2x/dag

Tracleer® 125 mg  
2x/dag

CONTROLE VAN DE PARAMETERS IN DE PRAKTIJK

Tabel 2: overzicht van de onderzoeken vòòr en tijdens de behandeling



Actelion Pharmaceuticals Belgium NV
Bedrijvenlaan 1 • 2800 Mechelen • Belgium
Phone: +32 15 284 777 • Fax: +32 15 284 779 • www.actelion.com

HET MELDEN  
VAN BIJWERKINGEN

•  De veiligheidsgegevens van Tracleer® bij de vermindering van het aantal nieuwe 
digitale ulcera bij patiënten met systemische sclerose en aanhoudende digitale 
ulcera zijn beperkt. De artsen worden aangemoedigd om hun patiënten op te 
nemen in het monitoringprogramma/de database om het inzicht over het product te 
vergroten in deze indicatie. 

•  De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd 
met het gebruik van Tracleer 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 02/524.80.01, of per mail naar:  
adversedrugreactions@faggafmps.be. 

• Bijwerkingen kunnen ook gemeld worden bij Actelion:
 -  E-mail: DrugSafetyBELU@actelion.com
 -  Tel.:  015/28 47 77 (algemene lijn) of 

015/28 47 75 (verantwoordelijk voor farmacovigilantie)
 -  Fax: 015/28 47 79

Elke patiënt krijgt een boekje en een herinneringskaart.
Denk er aan om geregeld nieuwe exemplaren te bestellen.

Deze exemplaren kunnen worden aangevraagd via:
 Email:  medinfo_be@actelion.com
 Tel.:  015/28 47 77
 Fax:  015/28 47 79


