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De gezondheidsautoriteiten van de EU hebben een aantal voorwaarden gekoppeld aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel VICTRELIS. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, 
waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel voor een veilig en doeltreffend gebruik van 
het geneesmiddel VICTRELIS®. (RMA gewijzigde versie 02/2015) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
VICTRELIS® is in combinatie met ribavirine en peginterferon alfa 
tegenaangewezen bij zwangere vrouwen.  
 
Patiënten die zwanger kunnen worden, moeten doeltreffende anticonceptie 
gebruiken gedurende de volledige behandeling en nog vier maanden nadat de 
behandeling is stopgezet.  
 
Mannelijke patiënten of hun vrouwelijke partners moeten doeltreffende 
anticonceptie gebruiken gedurende de volledige behandeling en nog zeven 
maanden nadat de behandeling is stopgezet. 

 
 

 

VICTRELIS® ‐ Boceprevir 
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan bijkomende geneesmiddelenbewaking. 

Educatief materiaal voor artsen 
 
 
 
 
De behandeling met Victrelis® moet worden ingesteld en opgevolgd door een arts met ervaring in de 
behandeling van chronische hepatitis C. 
 

VICTRELIS® mag niet alleen worden gebruikt en mag enkel worden 
toegediend in combinatie met ribavirine en peginterferon. 

 
 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de SPK alvorens 
u VICTRELIS® voorschrijft (of gebruikt). De volledige en bijgewerkte tekst van deze SPK is beschikbaar 
op de website www.fagg.be, rubriek ‘bijsluiters’. 

 
 
 
 

http://www.afmps.be/
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Management Activities) 
 
De informatie maakt deel uit van het risicobeheerprogramma in België, dat informatie ter beschikking 
stelt van patiënten en gezondheidsmedewerkers. Deze bijkomende activiteiten zijn bedoeld om een veilig 
en doeltreffend gebruik van VICTRELIS® te garanderen en moeten het volgende, belangrijke onderdeel 
bevatten: 

 
  Het educatieve materiaal voor artsen moet de volgende belangrijke elementen bevatten: 

 
Gedetailleerde informatie over het risico op hematologische stoornissen (meer in het 
bijzonder anemie) verbonden aan VICTRELIS®, met een feitelijke beschrijving van de 
hematologische stoornissen op het vlak van frequentie, verschijningstijd en bijbehorende 
klinische symptomen. 

 
 
 
 

Therapeutische indicaties 
VICTRELIS® is aangewezen voor de behandeling van chronische hepatitis C als gevolg van het hepatitis C-
virus (HCV) genotype 1, in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine, bij volwassen patiënten die 
lijden aan gecompenseerde leverziekte, ongeacht of die nog niet eerder behandeld is of niet reageerde 
op eerdere behandeling (SPK, rubrieken 4.4 en 5.1). 

 

 

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Anemie, neutropenie, trombocytopenie en pancytopenie 
Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van anemie, neutropenie, trombopenie of pancytopenie bij 
patiënten die behandeld worden met VICTRELIS® in combinatie met peginterferon-alfa en ribavirine. 
Raadpleeg de SPK van VICTRELIS® voor gedetailleerde informatie over de bijwerkingen: 
de rubrieken 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik en 4.8 Bijwerkingen. 

 
ANEMIE 

 
Anemie (gedefinieerd als Hb < 10 g/dl) is een van de meest voorkomende bijwerkingen van Victrelis®. 

 
Presentatie van een zeer frequent voorval bij behandeling van chronische hepatitis C. Anemie 
werd waargenomen bij 49 % van de patiënten die werden behandeld met de combinatie van 
Victrelis, peginterferon alfa-2b en ribavirine, en bij 29 % van de patiënten die alleen behandeld 
werden met peginterferon alfa-2b en ribavirine. De afname van de hemoglobineconcentratie 
(Hb) en de anemie zijn bekende bijwerkingen van de combinatiebehandeling. In monotherapie 
veroorzaakt peginterferon medullaire aplasie, wat aanleiding geeft tot een daling van de 
hemoglobineconcentratie met ongeveer 0,5 g/dl. Bij de combinatiebehandeling veroorzaakt ribavirine 
een dosisafhankelijke hemolyse die in combinatie met de door interferon geïnduceerde medullaire 
aplasie en de verzwakking van de normale reticulose aanleiding geeft tot een daling van de 
hemoglobinewaarde met ongeveer 2 tot 3 g/dl. 

 
Anemie bij patiënten onder behandeling met VICTRELIS® 

 Het optreden van anemie (gedefinieerd als Hb < 10 g/dl) is gemeld onder behandeling met 
peginterferon alfa en ribavirine in de vierde behandelingsweek.  

 De toevoeging van VICTRELIS® aan peginterferon alfa en ribavirine in de vierde behandelingsweek 
is geassocieerd met een bijkomende daling van de hemoglobineconcentraties van ongeveer 1 g/dl 
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in de achtste behandelingsweek. 

 De gemiddelde daling van de hemoglobinewaarden was groter bij patiënten die een eerdere 
behandeling hadden gekregen dan bij patiënten die nog niet behandeld waren.  

 In klinische studies waarin de combinatie VICTRELIS®, peginterferon alfa 2-b en ribavirine werd 
vergeleken met alleen peginterferon alfa 2-b en ribavirine, was de mediane tijd die verstreek 
tussen het begin van de behandeling en de verschijning van een hemoglobinewaarde lager dan 10 
g/dl vergelijkbaar (respectievelijk 71 dagen met een interval van 15-337 dagen en 71 dagen met 
een interval van 8-337 dagen.  

 In een studie waarin de dosisverlaging van ribavirine en het gebruik van erytropoësestimulerende 
middelen werden vergeleken bij de behandeling van door de medicatie geïnduceerde anemie, was 
het gebruik van erytropoësestimulerende middelen geassocieerd met een verhoogd risico op 
trombo-embolische events (zie rubriek 5.1). 

 
Tabel 1 

Gegevens van klinische studies betreffende de anemie: Vergelijking tussen 
tritherapie en bitherapie (% van de 

patiënten) 
 

 Peginterferon alfa-2b + 
Ribavirine + VICTRELIS® 

Peginterferon alfa-2b + 
Ribavirine 

Anemie 49% 29% 
 

 

Behandeling 

Aanpassing van de dosering van 
ribavirine 

26% 13% 

Transfusie 3% < 1% 

Toediening EPO* 43% 24% 
 

* De meeste patiënten die leden aan anemie kregen erytropoëtine als de hemoglobinewaarden ≤ 
6,2 mmol/l (10 g/dl) bedroegen. 

 
Aanbevelingen voor de behandeling van de anemie 
Er moet een volledige bloedtelling (met leukocytaire formule) plaatsvinden: 

• vóór de behandeling 
• In behandelingsweken 2, 4, 8, 12 
• Deze moet nauwlettend worden opgevolgd op andere momenten als dat klinisch aangewezen is. 

 
Als de hemoglobine < 10 g/dl (of < 6,2 mmol/l) bedraagt, kan een behandeling van de anemie 
noodzakelijk zijn. Het is aanbevolen om de dosis ribavirine te verlagen.  
Als de hemoglobine < 8,5 g/dl (of < 5,3 mmol/l) bedraagt, is het aanbevolen om de toediening van 
ribavirine te onderbreken. 
 
Tabel 2 geeft aanbevelingen voor de aanpassing van de dosis Rebetol® en Copegus® in geval van 
anemie. 
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Tabel 2 

Aanbevelingen voor de aanpassing van de dosis Rebetol® en Copegus® voor de behandeling 
van anemie die optreedt tijdens de behandeling 

 
 Laboratoriumhemoglobinewaarde 

Patiënten zonder hartziekte <10 g/dl <8,5 g/dl 

De dosis Copegus® verlagen 
tot 600 mg/dagb of de dagelijkse 
dosis Rebetol®averlagen. 

De behandeling met 
ribavirine onderbrekenc . 

 
 
 

 
Patiënten met antecedenten 
van stabiele hartziekte 

> 2 g/dl gedaald over een 
periode van vier weken in de 
loop van de behandeling 

< 12 g/dl ondanks een periode 
van vier weken onder een 
verlaagde dosis. 

De dosis Copegus® verlagen 
tot 600 mg/dagb of de dagelijkse 

dosis Copegus® verlagena 

(blijvende verlaging van de 
dosis). 

De behandeling met 
ribavirine onderbrekenc 

a Bij volwassen patiënten bedraagt de eerste dosisverlaging voor Rebetol® 200 mg/dag (behalve bij 
patiënten die 1.400 mg krijgen. In dat geval moet de dosisverlaging 400 mg/dag bedragen). Indien 
nodig bedraagt de tweede dosisverlaging voor Rebetol® 200 mg/dag extra. Patiënten van wie de dosis 
Rebetol® is verlaagd tot 600 mg/dag, krijgen ‘s ochtends een capsule van 200 mg en ‘s avonds twee 
capsules van 200 mg. 
b De patiënten van wie dosis Copegus® verlaagd is tot 600 mg/dag, krijgen ‘s ochtends een tablet van 
200 mg en ‘s avonds twee tabletten van 200 mg of één tablet van 400 mg. 
c Zodra de hemoglobinewaarden weer normaal zijn, kan ribavirine opnieuw worden opgestart aan 600 
milligram per dag en vervolgens verhoogd worden tot 800 milligram per dag door als de behandelende 
arts dit 
beslist. Een terugkeer naar de oorspronkelijke dosering is niet aanbevolen.  

De hemoglobineconcentraties zitten terug op de beginwaarden binnen twaalf weken na 
onderbreking van de behandeling. 
Het is niet aanbevolen om de dosis VICTRELIS® te verlagen om de anemie te behandelen. 

 
De patiënten moeten worden geïnformeerd over het optreden van anemie, de beschikbare 

therapeutische opties en de symptomen waarvan ze last kunnen hebben (bijv. vermoeidheid, 
ijlhoofdigheid, dyspneu, inspanningsdyspneu en syncope). Bovendien moeten ze er op attent worden 
gemaakt dat ze hun behandelende arts moeten raadplegen als een van deze symptomen optreedt. 

 
Bovendien moeten ze er op attent worden gemaakt dat ze hun behandelende arts moeten raadplegen 
als een van deze symptomen optreedt. 

 

NEUTROPENIE 
 
Neutropenie bij patiënten onder behandeling met VICTRELIS® 

 De toevoeging van VICTRELIS® aan peginterferon alfa-2b en aan ribavirine is geassocieerd met een 
hogere incidentie van neutropenie en meer specifiek neutropenie graad 3-4 vergeleken met een 
behandeling met alleen peginterferon alfa-2b en ribavirine. 
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Tabel 3 
Gegevens van klinische studies betreffende de anemie: 

tritherapie en bitherapie (% van de patiënten) 

 Peginterferon alfa-2b + 
Ribavirine + VICTRELIS® 

Peginterferon alfa-2b + 
Ribavirine 

Neutropenie graad 3-4 
Aantal neutrofielen < 0.75 x 109/L) 

29% 17% 

Neutropenie graad 4 (aantal neutrofielen 
< 0.50 x 109/l) 

7% 4% 

 

• De frequentie van ernstige of levensbedreigende infecties heeft de neiging hoger te zijn in de 
armen die werden behandeld met VICTRELIS® dan in de controlearm. 

• De combinatie van VICTRELIS® met peginterferon alfa-2a en ribavirine was geassocieerd 
met een toename van de neutropenie (waaronder neutropenie van graad 4) en met een 
toename van het aantal infecties vergeleken met de combinatie met peginterferon alfa-
2b en ribavirine. 

 
Aanbevelingen voor de behandeling van de neutropenie 
Er moet een volledige bloedtelling (met leukocytaire formule) plaatsvinden: 

• voor het begin van de behandeling met VICTRELIS® en 
• In behandelingsweken 2, 4, 8, 12 
• Deze moet nauwlettend worden opgevolgd op andere momenten als dat klinisch aangewezen is. 
Afname van het aantal neutrofielen kunnen een verlaging van de dosis peginterferon alfa of de 
stopzetting van de behandeling vereisen. Als definitieve stopzetting van peginterferon alfa noodzakelijk 
is, moet ook de toediening van ribavirine en Victrelis worden stopgezet.  
Het is aanbevolen om infecties snel te evalueren en te behandelen. 

 
In tabel 4 vindt u de aanbevelingen voor de aanpassing van de dosis peginterferon alfa op basis van de 
laboratoriumwaarden voor neutrofielen. 

Tabel 4 
Aanbevelingen voor de aanpassing van de dosis peginterferon alfa (neutrofielen) 

 Laboratoriumwaarden voor neutrofielen 

< 0,75 x 109/l < 0,5 x 109/l 
 

Pegasys® (peginterferon alfa-2a) 
 

Een verlaging van de 
dosis is aanbevolena . 

De behandeling moet worden 
gestaakt tot de 
laboratoriumwaarden voor 
neutrofielen 
> 1 x 109/l.b 

 

Pegintron® (peginterferon alfa-2b) 

a De eerste dosisverlaging voor Pegintron® bedraagt 1 μg/kg/week. Indien nodig bedraagt de 
tweede dosisverlaging voor Pegintron® 0,5 μg/kg/week. b De behandeling met Pegasys® moet in 
een eerste fase opnieuw worden ingesteld in een dosis van 90 microgram, met monitoring van de 
neutrofielentelling. 

 
 

De patiënten moeten worden geïnformeerd over de symptomen waarmee neutropenie gepaard 
gaat, zoals: meer infecties dan normaal, met meer specifiek koorts, rillingen, keelpijn, zweertjes in de 
mond. 
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Raadpleeg de SPK van peginterferon alfa voor meer informatie over hoe u de dosis peginterferon alfa 
moet verlagen en/of de behandeling moet onderbreken. 

 

 

THROMBOCYTOPENIE 
 
Trombocytopenie bij patiënten onder behandeling met VICTRELIS® 

 Bij patiënten die werden behandeld met VICTRELIS® was de plaatjestelling in de behandelde arm 
verlaagd (3 %) ten opzichte van patiënten die alleen peginterferon alfa-2b en ribavirine kregen (1 
%). 

 De veranderingen in de plaatjestelling ten opzichte van het aanvangsniveau waren groter in de 
armen die werden behandeld met VICTRELIS®dan in de armen die alleen peginterferon alfa-2b en 
ribavirine ; kregen. Toch bleef de plaatjestelling aanzienlijk hoger dan 100 x 109/l. Na stopzetting 
van de behandelingen waren de plaatjeswaarden vrijwel terug normaal op het einde van de 
follow-upperiode. 

 In de twee behandelingsarmen liepen de cirrotische patiënten een verhoogd risico op 
trombocytopenie van graad 3-4 ten opzichte van de niet-cirrotische patiënten. 

 Er werd één geval van levensbedreigende trombocytopenie gerapporteerd in de arm die was 
behandeld met de combinatie VICTRELIS®, peginterferon alfa-2b en ribavirine bij patiënten die nog 
geen behandeling hadden gekregen. 

 
Aanbevelingen voor de behandeling van de trombocytopenie 
Er moet een volledige bloedtelling plaatsvinden en de bloedplaatjes moeten worden opgevolgd: 

• voor het begin van de behandeling  
• in behandelingsweken 2, 4, 8, 12 
• Dit moet nauwgezet worden gecontroleerd op andere momenten indien dit klinisch aangewezen is. 

 
In tabel 5 vindt u de aanbevelingen voor de aanpassing van de dosis peginterferon alfa op basis van de 
laboratoriumwaarden voor bloedplaatjes. 

 
Tabel 5 

Aanbevelingen voor de aanpassing van de dosis peginterferon alfa (bloedplaatjes) 

 
 Laboratoriumwaarden voor bloedplaatjes 

< 50 x 109/l < 25 x 109/l 
 

Pegasys® (peginterferon alfa-2a) 
 

Een verlaging 
van de dosis is 
aanbevolena,b 

 

 
De behandeling moet worden 
onderbroken. 

 

Pegintron® (peginterferon alfa-2b) 

a De eerste dosisverlaging voor Pegintron® bedraagt 1 μg/kg/week. Indien nodig bedraagt de tweede 
dosisverlaging voor Pegintron® 0,5 μg/kg/week. b Een verlaging van de dosis tot 90 microgram is 
aanbevolen als de plaatjestelling < 50 x 109/l. Onderbreking van de behandeling is aanbevolen als de 
plaatjestelling zakt tot een niveau < 25 x 109/l. 

 

Raadpleeg de SPK van peginterferon alfa voor meer informatie over hoe u de dosis peginterferon alfa 
moet verlagen en/of de behandeling moet onderbreken. 
 

 

Raadpleeg de SPK van peginterferon alfa voor meer informatie over hoe u de dosis peginterferon 
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alfa moet verlagen en/of de behandeling moet onderbreken. Bovendien moeten ze er op attent worden 
gemaakt dat ze hun behandelende arts moeten raadplegen als een van deze symptomen optreedt. 

 

PANCYTOPENIE 
 
Pancytopenie bij patiënten onder behandeling met VICTRELIS® 

 Er zijn gevallen gemeld van pancytopenie bij patiënten die VICTRELIS® kregen in combinatie met 
peginterferon alfa en ribavirine. 

 

Aanbevelingen voor de behandeling van pancytopenie 
Er moet een volledige bloedtelling (met leukocytaire formule) plaatsvinden: 

• voor het begin van de behandeling met VICTRELIS® en 
• In behandelingsweken 2, 4, 8, 12 
• Deze moet nauwlettend worden opgevolgd op andere momenten indien klinisch aangewezen. 

 
 

OVERZICHTSTABEL 

 
Controle van hematologische aandoeningen 

 vóór de behandeling 
behabehandeling 

Tijdens de behandeling 

Hemoglobine, neutrofielen, 
bloedplaatjes 

JA In behandelingsweken 2, 4, 8, 12 

Nauwlettende monitoring op andere 
momenten indien klinisch aangewezen. 

 
 
 

 
 

Melding van bijwerkingen verbonden aan het gebruik van de combinatiebehandeling met VICTRELIS® 
 

Gezondheidszorgbeoefenaars wordt gevraagd om bijwerkingen verbonden aan het gebruik van VICTRELIS® 
te melden bij het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan 
gebruik (BCGH) van het FAGG. Een melding doen kan online op www.fichejaune.be of met behulp van de 

‘papieren gele fiche’ die beschikbaar is via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en 
driemaal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan per post worden verstuurd naar het 

adres van het FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het 
nummer 02/524.80.01, of per e-mail naar: adversedrugreactions@afmps.be 

 
Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan MSD, Lynxhof 5, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, of via: dpoc_belux@merck.com 

 
 
 
 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:dpoc_belux@merck.com

