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•  Het gebruik van Gilenya, fingolimod, verhoogt het risico op bradyaritmie 
en onregelmatige hartslag bij start van de behandeling. Daarom dient bij 
alle patiënten een ECG te worden afgenomen en de bloeddruk te worden 
gemeten vóór en 6 uur na de eerste dosis van Gilenya. Alle patiënten 
dienen gedurende een periode van 6 uur te worden gemonitord, met om 
het uur meting van hartslag en bloeddruk, op verschijnselen en klachten 
van bradycardie.

•  De effecten van Gilenya op het immuunsysteem kunnen het risico op 
infecties verhogen. Daarom moet er vóór de start van de behandeling met 
Gilenya een compleet bloedbeeld (CBC) van de laatste 6 maanden of na 
het stopzetten van een eerdere behandeling beschikbaar zijn. Periodiek 
bepalen van het CBC wordt ook aanbevolen tijdens de behandeling, op 
maand 3 en minstens jaarlijks daarna, en in geval van verschijnselen van 
infectie. Daarnaast dienen patiënten voorafgaand aan de behandeling 
met Gilenya te worden beoordeeld op hun immuniteit tegen het 
varicellazostervirus (VZV). 

•  Macula-oedeem met of zonder visuele symptomen is gemeld bij 0,5% 
van de patiënten die met Gilenya behandeld werden; dit trad meestal op 
in de eerste 3 tot 4 maanden van de behandeling. Daarom wordt 3 tot 4 
maanden na de start van de behandeling een oogheelkundig onderzoek 
aanbevolen.

•  Verhoging van leverenzymen, in het bijzonder van alanine-
aminotransferase (ALT), maar ook van gammaglutamyltransferase (GGT) 
en aspartaattransaminase (AST), is gemeld. Daarom dienen recente 
transaminase- en bilirubinewaarden beschikbaar te zijn voor het starten 
van de behandeling met Gilenya. In afwezigheid van klinische symptomen 
moeten de levertransaminasen worden gecontroleerd op maand 1, 3, 6, 9 
en 12 van de therapie en daarna periodiek.

•  Vanwege het teratogeen risico van Gilenya is er noodzaak om vrouwen 
in de vruchtbare leeftijd te adviseren over het ernstige risico voor de 
foetus en de noodzaak om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens 
de behandeling en tot ten minste twee maanden na het stoppen van de 
behandeling met Gilenya.

•  Om het inzicht van het veilige en effectieve gebruik van Gilenya te 
verhogen bij patiënten dient er een patiëntenfolder overhandigd te worden 
voor aanvang van de behandeling. Deze folder beschrijft het effect en de 
risico’s van Gilenya.

Bradyaritmie en onregelmatige hartslag

Vóór aanvang van de behandeling

Bij de start van de behandeling kan Gilenya een voorbijgaand 
asymptomatische verlaging van de hartslag veroorzaken en in verband 
gebracht worden met atrioventriculaire (AV) geleidingsvertraging. 

Gilenya wordt niet aanbevolen bij patiënten die gelijktijdig behandeld 
worden met klasse Ia- (bijv. kinidine, disopyramide) of klasse III-antiaritmica 
(bijv. amiodaron, sotalol).

Behandeling met Gilenya wordt niet aanbevolen bij patiënten die gelijktijdig 
bètablokkers of andere hartslag verlagende geneesmiddelen (bijv. 
verapamil, diltiazem of ivabradine, digoxine, cholinesteraseremmers of 
pilocarpine) gebruiken, vanwege het risico op additieve effecten.

De behandeling wordt ook niet aanbevolen bij patiënten met:
•  Tweedegraads Mobitz Type II of hoger AV-blok.
•  Sinusknoopziekte (Sicksinussyndroom, sinoatriaal blok).
•  QTc-verlenging > 470 msec (vrouwen) of > 450 msec (mannen).
•  Ischemische hartziekte, waaronder angina pectoris.
•  Voorgeschiedenis van een myocardinfarct, hartstilstand, symptomatische 

bradycardie of terugkerende syncope.
•  Congestief hartfalen.
•  Ongecontroleerde hypertensie.
•  Cerebrovasculaire ziekte.
•  Ernstige slaapapneu.

Als behandeling met Gilenya bij deze patiënten toch wordt overwogen, 
dienen de te verwachten voordelen op te wegen tegen de mogelijke 
risico’s. Advies van een cardioloog dient te worden gezocht betreffende 
de omzetting naar geneesmiddelen die de hartslag niet verlagen of, indien 
niet mogelijk, om geschikte monitoring te bepalen. Verlengde monitoring 
gedurende ten minste een nacht wordt aanbevolen.
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Om het risico op bradyaritmie te beperken dienen alle patiënten gedurende 
ten minste 6 uur geobserveerd te worden met de volgende aanbevelingen.

Monitoring

Vóór de eerste dosis
•  Neem een uitgangswaarde-ECG af.
•  Meet de bloeddruk.
•  Voer leverfunctietest uit.
•  Controleer het  aantal perifere lymfocyten (CBC) en transaminase- en 

bilirubinespiegels van de laatste 6 maanden of na het stopzetten van 
een eerdere behandeling. Bij het absolute aantal lymfocyten <0,2x109/l 
onderbreek de behandeling totdat het aantal lymfocyten hersteld is.

•  Stel de aanvang van de behandeling met Gilenya uit bij patiënten die lijden 
aan een ernstige actieve infectie tot deze is genezen.

•  Vermijd het gelijktijdig gebruik van antineoplastische, 
immuunsuppressieve of immuunmodulerende therapieën vanwege het 
risico van additieve effecten op het immuunsysteem.

•  Controleer op aanwezigheid van antilichamen tegen het 
varicellazostervirus (VZV) bij patiënten die geen waterpokken of geen 
eerdere VZV-vaccinatie hebben gehad. Overweeg vaccinatie bij een 
negatief resultaat en stel vervolgensde behandeling met Gilenya met 
1 maand uit.

•  Stel een negatief zwangerschapstestresultaat vast.
•  Informeer vrouwen in de vruchtbare leeftijd over de noodzaak effectieve 

anticonceptie te gebruiken tijdens en tot ten minste 2 maanden na de 
behandeling met Gilenya.

•  Laat oogheelkundige beoordeling plaatsvinden bij patiënten met diabetes 
mellitus of met een voorgeschiedenis van uveïtis.

•  Overhandig en bespreek de patiëntinformatiefolder en controleer of de 
patiënt de informatie begrepen heeft.

Tot 6 uur na de eerste dosis
•  Monitor de patiënt gedurende 6 uur nadat de eerste dosis van Gilenya 

is toegediend op verschijnselen en klachten van bradycardie, inclusief 
controle van hartslag en bloeddruk om het uur. Continue ECG-monitoring 
wordt aanbevolen.

•  Neem een ECG af aan het eind van de monitoringsperiode van 6 uur.

> 6 tot 8 uur na de eerste dosis
•  Indien na 6 uur de hartslag op de laagste waarde na de eerste dosis is, 

dient de monitoring gedurende ten minste 2 uur te worden verlengd en tot 
de hartslag weer toeneemt.

Verlengde monitoring
Verlengde monitoring gedurende ten minste een nacht in een ziekenhuis en 
tot het verdwijnen van de bevindingen wordt aanbevolen bij patiënten:
•  Die farmacologische interventie nodig hebben tijdens de monitoring na de 

start van de behandeling. Bij deze patiënten dient bij de tweede dosis de 
monitoring zoals bij de eerste dosis herhaald te worden.

•  Met derdegraads AV-blok op enig moment.
•  Met op het 6-uurtijdstip: 

- Hartslag < 45 slagen per minuut. 
- Nieuw tweedegraads of hoger AV-blok. 
- QTc-interval ≥ 500 msec.

•  Met cardiologische voorgeschiedenis en aandoeningen of co-medicatie als 
beschreven onder ‘Niet aanbevolen’.

Onderbreking van de behandeling
Indien de therapie onderbroken wordt, kunnen deze eerste-dosiseffecten bij 
hervatting van de behandeling opnieuw optreden. Daarom dient dezelfde 
eerste-dosismonitoring als voor het begin van de behandeling te worden 
herhaald indien de behandeling is onderbroken gedurende:
•  ≥ 1 dag in de eerste 2 weken van de behandeling.
•  > 7 dagen tijdens week 3 en 4 van de behandeling.
•  > 2 weken na ten minste een maand van de behandeling.
Als de onderbreking van de behandeling korter is geweest dan bovenstaand, 
kan de behandeling worden voortgezet met de volgende dosis zoals 
gepland.
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Infecties
Gilenya geeft een reversibele dosis-afhankelijke afname van het aantal 
perifere bloedlymfocyten tot 20 - 30% van de uitgangswaarden, wat 
bijdraagt aan de effectiviteit. De lymfocytenreductie is het gevolg van 
de selectieve isolatie van de lymfocyten in het lymfeweefsel, en niet een 
absolute vermindering. De effector geheugen T-cellen, belangrijk voor de 
immuunbewaking, blijven in de perifere circulatie. Het effect van Gilenya op 
het immuunsysteem kan het risico op infecties verhogen. Om dit risico te 
beperken wordt het volgende aanbevolen:

•  Periodiek bepalen van de CBC. Een bevestigd absoluut lymfocytenaantal 
<0,2x109/l moet leiden tot onderbreking van de behandeling totdat herstel is 
opgetreden. In de klinische studies werd de behandeling bij dezelfde waarde 
gestaakt en daarom zijn de gevolgen van voortzetting van de behandeling 
onbekend. Start van behandeling bij patiënten met ernstige actieve infectie 
dient te worden uitgesteld totdat de infectie is verdwenen.

•  Patiënten met klachten en verschijnselen die passen bij cryptococcen 
meningitis (bijv. hoofdpijn vergezeld van mentale veranderingen zoals 
verwarring, hallucinaties en/of persoonlijkheidsveranderingen) moeten 
onmiddellijk diagnostisch worden onderzocht. Als cryptococcen meningitis 
wordt vastgesteld, moet fingolimod gestaakt worden en gepaste behandeling 
opgestart worden. Een multidisciplinair consult (met andere woorden: een 
specialist op het gebied van infectieziekten) moet worden verricht indien het 
herstarten met fingolimod gerechtvaardigd is.

•  Bepaal de immuniteit van de patiënten tegen het varicellazostervirus (VZV) 
voorafgaand aan de behandeling. Bij negatieve uitslag vaccinatie uitvoeren en 
1 maand later de behandeling starten. 

•  Tijdens en tot 2 maanden na de behandeling met Gilenya kan vaccinatie 
minder effectief zijn. Het gebruik van levende afgezwakte vaccins kan een 
infectierisico met zich meebrengen en moet daarom worden vermeden.

•  Patiënten instrueren om onmiddellijk verschijnselen en klachten van infecties 
te melden tijdens en tot 2 maanden na de behandeling met Gilenya.. 
Onderbreking van de behandeling met Gilenya tijdens ernstige infecties moet 
worden overwogen.

•  Gelijktijdige behandeling met immunosuppressieve, antineoplastische of 
immuunmodulerende geneesmiddelen moet worden vermeden vanwege het 
risico van additieve effecten op het immuunsysteem.

Macula-oedeem
Macula-oedeem kwam voor bij 0,5% van de patiënten die Gilenya gebruikten 
in klinische onderzoeken, overwegend in de eerste 3 tot 4 maanden van 
de therapie. Macula-oedeem verdween in de regel geheel of gedeeltelijk 
spontaan na het staken van de therapie. Patiënten met een voorgeschiedenis 
van uveïtis of diabetes mellitus lopen een verhoogd risico. Om het risico 
op geneesmiddel-geïnduceerd macula-oedeem te beperken, wordt het 
volgende aanbevolen:
•  Voer vóór en tijdens de behandeling oogheelkundig onderzoek uit bij 

patiënten met een voorgeschiedenis van uveïtis of diabetes mellitus.
•  Voer 3 tot 4 maanden na aanvang van de behandeling een oogheelkundig 

onderzoek uit bij alle patiënten voor een vroegtijdige detectie van visuele 
stoornissen ten gevolge van geneesmiddel-geïnduceerd macula-oedeem.

•  Informeer de patiënt dat visuele stoornissen gemeld moeten worden. 
Onderzoek bij klachten de fundus, inclusief de macula, en stop de 
behandeling als macula-oedeem wordt vastgesteld.
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Verhoging levertransaminases
Tijdens de behandeling kunnen verhogingen van levertransaminases 
voorkomen. In klinische studies kwam naar voren dat 8% en 2% van de 
patiënten een asymptomatische verhoging van de levertransaminases 
liet zien van resp. ≥ 3x ULN en ≥ 5x ULN; het merendeel in de eerste 12 
maanden. De waarden normaliseerden weer vanzelf na ca. 2 maanden na 
het staken van de therapie.

Deze patiënten met bestaande leveraandoeningen lopen een verhoogd risico 
op verhoogde leverfunctiewaarden. Aangeraden wordt de leverenzymen als 
volgt te controleren:
•  Controleer recente (van de laatste 6 maanden of na stopzetting van de 

eerdere therapie) transaminases- en bilirubinespiegels voor aanvang van 
de behandeling met Gilenya. Is het resultaat niet aanwezig of ouder dan 
6 maanden, dan dient een nieuwe test te worden uitgevoerd vóór de start 
van de behandeling.

•  Controleer de levertransaminases in maand 1, 3, 6, 9 en 12 en periodiek 
daarna, of op elk ander moment waarop zich tekenen of symptomen van 
hepatische disfunctie voordoen.

•  Controleer vaker als de levertransaminases meer dan 5x de bovengrens 
(ULN) bereiken en stop met de behandeling als de spiegels boven dit 
niveau blijven tot herstel is opgetreden.

•  Gilenya NIET gebruiken bij patiënten met ernstige leverbeschadiging.

Zwangerschap
Uit dierstudies is gebleken dat Gilenya afwijking aan de foetus kan 
veroorzaken. Daarom wordt het volgende aanbevolen:
•  Stel een negatief zwangerschapstestresultaat vast voorafgaand aan de 

start van de behandeling. Herhaal de test met passende tussenpozen.  
Bij zwangerschap de behandeling staken. 

•  Informeer vrouwen in de vruchtbare leeftijd over het belang van het 
vermijden van zwangerschap tijdens de behandeling met Gilenya gezien 
het ernstige risico voor de foetus, en de noodzaak effectieve anticonceptie 
te gebruiken tijdens en tot ten minste 2 maanden na de behandeling met 
Gilenya.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
contact opnemen met de Teratologie Informatie Service via telefoonnummer 
073-64 69 700.

Er is een Gilenya zwangerschapsregister opgezet om de effecten van 
blootstelling aan Gilenya bij zwangere vrouwen met MS in kaart te brengen. 
Dit zwangerschapsregister is een onderdeel van het bestaande Gilenya 
postmarketing programma. Deelname aan dit register is vrijwillig. 
Telefoon: 0800-688 266 37.
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Patiënteninformatie
Overhandig de patiëntenfolder aan iedere patiënt die Gilenya krijgt 
voorgeschreven. Neem de folder samen met de patiënt door om er zeker 
van te zijn dat deze de informatie met betrekking tot de behandeling met 
Gilenya begrijpt. Nieuwe folders of herinneringskaarten kunt u bestellen  
bij de Medische Informatiedienst van Novartis via telefoonnummer  
026-37 82 100.
 
Aanvullende informatie betreffende Gilenya (fingolimod) is beschikbaar in 
de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter op
www.cbg-meb.nl.

Tevens zijn de risico minimalisatie materialen beschikbaar op de website 
www.novartis.nl.

Mocht u nog medisch inhoudelijke vragen hebben dan kunt u zich wenden 
tot de Medische Informatiedienst van Novartis op telefoonnummer  
026-37 82 111. Mocht u extra informatiepakketten willen aanvragen  
dan kan dat via telefoonnummer: 026-37 82 100.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 
Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U 
kunt hieraan bijdragen door elke bijwerking die u ondervindt te melden. 
In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal 
Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van 
het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). 
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de 
handelsvergunning van het product. 

Novartis Pharma B.V.
Telefoon: 026-37 82 243
Email: bijwerkingen.phnlar@novartis.com
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