
Bij het gebruik van canakinumab  
bij de behandeling van patiënten met 
Periodieke koortssyndromen:  
CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF  
Actieve ziekte van Still, waaronder de 
ziekte van Still op volwassen leeftijd 
(Adult-Onset Still’s Disease, AOSD) en 
Systemische Juveniele Idiopathische 
Artritis (SJIA)  
of Jichtartritis

Risico minimalisatie materiaal betreffende canakinumab voor artsen

Artsenbrochure 
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Dit risico minimalisatie materiaal voor canakinumab is beoordeeld door het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het beschrijft aanbevelingen om 
belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Er is ook risico minimalisatie materiaal voor de patiënt (een patiëntenkaart) 
beschikbaar welke u aan de patiënt kan overhandigen.

■  Controleer patiënten gedurende en na behandeling met canakinumab 
regelmatig op tekenen en symptomen van infecties.

■ Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met recidiverende infecties in 
de voorgeschiedenis of onderliggende aandoeningen die hen vatbaarder 
kunnen maken voor infecties.

■ Onderzoek patiënten die canakinumab gebruiken jaarlijks op de 
aanwezigheid van maligniteiten.

■ Het wordt aanbevolen neutrofielen aantallen en lipidenpatroon te bepalen 
voor de start van de behandeling en daarna regelmatig gedurende de 
behandeling met canakinumab.

■  Bij de ziekte van Still is oplettendheid geboden bij symptomen van infectie 
of verergering van de ziekte aangezien dit bekende veroorzakers zijn van het 
macrofaagactivatiesyndroom (MAS).

■  De veiligheid van canakinumab tijdens de zwangerschap of borstvoeding is 
onbekend. Vrouwen die zwanger zijn of die zwanger willen worden, dienen 
daarom alleen na een grondige baten-risicobeoordeling behandeld te 
worden.

■  Voor de start van canakinumab behandeling moeten patiënten alle 
aanbevolen vaccinaties krijgen.
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Ernstige infecties waaronder opportunistische bacteriële, virale en 
schimmelinfecties

■  Patiënten die behandeld worden met canakinumab hebben een toegenomen 
risico op infecties waaronder ernstige infecties.

■  Bij jichtartritis: start geen behandeling bij patiënten met een actieve infectie.

■  Bij periodieke koortssyndromen of de ziekte van Still: start of vervolg geen 
behandeling bij patiënten die een actieve infectie hebben waarvoor medische 
behandeling vereist is.

■  Controleer patiënten gedurende en na behandeling met canakinumab regelmatig 
op tekenen en symptomen van infecties.

■  Wees voorzichtig bij toediening van canakinumab aan patiënten met infecties, 
recidiverende infecties in de voorgeschiedenis of onderliggende aandoeningen 
die hen vatbaarder kunnen maken voor infecties.

■  Enkele gevallen van ongebruikelijke of opportunistische infecties zijn gemeld 
tijdens de behandeling met canakinumab. Een oorzakelijk verband tussen 
canakinumab en deze gevallen kan niet worden uitgesloten.

■  Het is onbekend of het gebruik van interleukine-1 (IL-1)-remmers, zoals 
canakinumab, het risico op reactivering van tuberculose vergroot. Voor de start 
van de behandeling moeten alle patiënten geëvalueerd worden op zowel een 
actieve als een latente tuberculose-infectie.

Acute injectiegerelateerde reacties

■ Er bestaat een risico op ernstige injectieplaatsreacties gerelateerd aan de 
toediening van canakinumab.

■ Patiënten met periodieke koortssyndromen of de ziekte van Still die zichzelf 
willen gaan injecteren en in staat zijn om dat te doen moeten worden 
geïnstrueerd op de juiste techniek.
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Immunogeniciteit en immuungemedieerde symptomen

■ Er bestaat een mogelijk risico op immunogeniciteit (ontwikkeling van 
antilichamen tegen canakinumab) die kan leiden tot immuungemedieerde 
symptomen, inclusief overgevoeligheidsreacties.

■ Bij jichtartritis kan intermitterende behandeling van of het opnieuw blootstellen 
aan canakinumab na een lange behandelingsvrije periode geassocieerd zijn 
met een verhoogde immuunrespons (of verlies van immuuntolerantie) op 
canakinumab en daarom dient bij herbehandelde patiënten rekening gehouden 
te worden met een verhoogd risico op overgevoeligheidsreacties.

■ Tijdens de klinische ontwikkeling werden geen anafylactische of anafylactoïde 
reacties waargenomen.

■ Antilichamen tegen canakinumab werden waargenomen bij ongeveer 1,5%, 
3% en 2%  van de patiënten die met canakinumab werden behandeld voor 
respectievelijk CAPS, SJIA en jichtartritis.

■ Er werden geen neutraliserende antilichamen gedetecteerd.

■ Er werd geen duidelijke correlatie waargenomen tussen ontwikkeling van 
antilichamen en klinische respons of bijwerkingen.

Maligniteiten

■ Onderzoek patiënten met periodieke koortssyndromen of de ziekte van Still die 
canakinumab gebruiken jaarlijks op de aanwezigheid van maligniteiten.

■ Gevallen van maligniteiten zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met 
canakinumab gedurende de klinische ontwikkeling. Het risico op het ontwikkelen 
van maligniteiten met een anti-IL-1  behandeling is onbekend.

Neutropenie

■ Neutropenie (absoluut aantal neutrofielen (ANC) < 1,5 x109/l) is gezien bij 
geneesmiddelen die IL-1 remmen, waaronder canakinumab.

■ Behandeling met canakinumab mag niet gestart worden bij patiënten met 
neutropenie.
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■ Bepaling van het aantal neutrofielen wordt aanbevolen voor de start van de 
behandeling, nogmaals na 1 tot 2 maanden behandeling en daarna regelmatig 
gedurende de behandeling met canakinumab.

■ Als een patiënt neutropenisch wordt, moet het ANC gecontroleerd worden en 
dient overwogen te worden om de behandeling te beëindigen.

Veranderingen in lipidenpatroon

■ Controleer patiënten tijdens de behandeling regelmatig op veranderingen in hun 
lipidenpatroon.

■ Bij patiënten die behandeld werden met canakinumab werden veranderingen 
in het lipoproteïnemetabolisme gezien (verhoogde triglyceridewaarden en 
verhoogde cholesterolfracties); de klinische betekenis van deze waarneming is 
niet bekend.

■ In actief-gecontroleerde jichtartritis studies werd bij patiënten behandeld met 
canakinumab een gemiddelde stijging in triglyceriden van 33,5 mg/dl gezien vs 
een geringe daling van 3,1 mg/dl met triamcinolonacetonide. De incidentie van 
patiënten met triglyceridestijgingen >5x de bovengrens van de normaalwaarde 
(ULN) was 2,4% met canakinumab en 0,7% met triamcinolonacetonide.

Macrofaagactivatiesyndroom (bij de ziekte van Still)

■ Macrofaagactivatiesyndroom (MAS) is een bekende, levensbedreigende 
aandoening die zich kan ontwikkelen bij patiënten met reumatische 
aandoeningen, in het bijzonder bij patiënten met de ziekte van Still. Wanneer 
MAS optreedt of wordt vermoed, dient zo spoedig mogelijk het onderzoek en de 
behandeling te worden gestart.

■ Artsen dienen oplettend te zijn bij symptomen van infectie of verergering van de 
ziekte van Still aangezien dit bekende veroorzakers zijn van MAS.



6

Onbekende veiligheid van canakinumab tijdens zwangerschap of 
borstvoeding

■ Het is niet bekend of canakinumab bij mensen in moedermelk wordt 
uitgescheiden.

■ Er zijn geen formele studies naar het mogelijke effect van canakinumab op 
vruchtbaarheid bij mensen uitgevoerd.

■ Artsen dienen de risico’s die er zijn ten aanzien van de onbekende veiligheid van 
canakinumab bij zwangere en lacterende vrouwen te bespreken met patiënten 
als ze zwanger worden of van plan zijn om zwanger te worden.

■ Vrouwen die zwanger zijn of die zwanger willen worden, dienen alleen na een 
grondige baten-risicobeoordeling behandeld te worden.

Vaccinaties

■ Er zijn geen gegevens beschikbaar over het risico op secundaire transmissie van 
een infectie door levende (verzwakte) vaccins bij patiënten die met canakinumab 
behandeld worden. Daarom dienen levende vaccins niet samen met 
canakinumab gegeven te worden tenzij de voordelen duidelijk opwegen tegen de 
risico’s.

■ Voor de start van de behandeling met canakinumab moeten patiënten 
alle aanbevolen vaccinaties krijgen, zoals van toepassing, waaronder het 
pneumococcenvaccin en geïnactiveerd influenzavaccin.

■ Wacht bij patiënten op canakinumab behandeling minstens 3 maanden na 
de laatste injectie en tot voor de volgende injectie voordat u levende vaccins 
toedient.

Mogelijkheid tot deelname van SJIA patiënten aan de Pharmachild JIA 
registry studie

Centra in meer dan 50 landen die lid zijn van de Paediatric Rheumatology 
International Trials Organisation (PRINTO, www.printo.it) of de Paediatric 
Rheumatology European Society (PRES, www.pres.eu) kunnen SJIA patiënten 
includeren in de observationele registry studie ‘Pharmacovigilantie in Juveniele 



7

Idiopathische Artritis (JIA) patiënten (Pharmachild) die behandeld worden met 
biologische geneesmiddelen en / of methotrexaat’.

Het doel van de registry studie is de lange termijn veiligheid, de effectiviteit 
(mate van respons, ziekteactiviteit in de tijd en remming of vertraging van 
gewrichtsslijtage) en de therapietrouw van de verschillende behandelingen, 
waaronder biologische geneesmiddelen en methotrexaat, in SJIA patiënten in de 
praktijk te evalueren. De pediatrische patiënten zullen over een periode van ten 
minste 3 jaar met een mogelijke verlenging na de 3 jaar geobserveerd worden.

Voor meer informatie over de Pharmachild JIA registry studie zie Research 
Projects op de website van PRINTO: www.printo.it.

Rol en het gebruik van de patiëntenkaart

■ Kaart ter grootte van een bankpas die patiënten altijd bij zich moeten dragen.

■ De kaart helpt de patiënt bij het onthouden van de dosis en bevat belangrijke 
risicoinformatie die patiënten moeten weten bij behandeling met canakinumab.

Instructies voor zelfinjectie & melden toedieningsfouten door 
gezondheidszorgverleners

■ Patiënten met periodieke koortssyndromen of de ziekte van Still die zelf willen 
gaan injecteren moeten worden geïnstrueerd op de juiste techniek voor 
zelfinjectie. De bijsluiter bevat ook doseringsinstructies en afbeeldingen waarin 
stap voor stap wordt weergegeven hoe canakinumab succesvol te bereiden en 
toe te dienen is.

■ De aanbevolen doseringen bij de verschillende indicaties zijn weergegeven op 
de volgende bladzijden.

■ Voor het melden van toedieningsfouten kunt u contact opnemen met:
 Novartis Pharma B.V.
 Telefoon: 026-37 82 243
 E-mail: bijwerkingen.phnlar@novartis.com
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De aanbevolen dosis van canakinumab  
voor patiënten met CAPS 
De aanbevolen dosis canakinumab (startdosis of verhoogde dosis) is afhankelijk 
van leeftijd en gewicht van de patiënt.

Onderstaande tabellen kunnen door zorgverleners gebruikt worden om te 
bepalen wat de correcte dosis is, en welk volume dan toegediend moet worden. 
Allereerst dient de juiste tabel voor de leeftijd van de patiënt gekozen te worden en 
vervolgens bij het gewicht van de patiënt te worden gekeken voor de aanbevolen 
bijbehorende dosis en toe te dienen volume.

NB: In sommige gevallen kan een hogere dosis nodig zijn.

Naast iedere dosis in mg staat direct links het benodigde volume in ml van de 
canakinumab oplossing die in de spuit moet worden opgezogen en vervolgens 
geïnjecteerd moet worden.

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op het oplossen van canakinumab  
150 mg in 1,0 ml water. 

De aanbevolen dosis canakinumab voor  
CAPS patiënten, volwassenen en kinderen  
van ≥ 4 jaar
Aanbevolen startdosis:

■  150 mg bij een lichaamsgewicht van > 40 kg

■  2 mg/kg bij een lichaamsgewicht van ≥ 15 kg en ≤ 40 kg

■  4 mg/kg bij een lichaamsgewicht van ≥ 7,5 kg en < 15 kg

NB: In sommige gevallen kan een hogere dosis nodig zijn.

Canakinumab wordt iedere 8 weken als een enkelvoudige dosis subcutaan 
geïnjecteerd.

Doseringen CAPS
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Gewicht  
(kg)*

Startdosis Eerste 
dosisverhoging**

Tweede 
dosisverhoging***

Volume 
(ml)

Dosis 
(mg)

Volume 
(ml)

Dosis 
(mg)

Volume 
(ml)

Dosis 
(mg)

15 – <17 0,2 30 0,4 60 0,8 120

17 – <21 0,25 37,5 0,5 75 1 150

21 – 24 0,3 45 0,6 90 1,2 180# 

>24 – 28 0,35 52,5 0,7 105 1,4 210# 

>28 – <32 0,4 60 0,8 120 1,6 240# 

32 – <36 0,45 67,5 0,9 135 1,8 270# 

36 – 40 0,5 75 1,0 150 2,0 300# 

>40 1 150 2,0 300# 4,0 600# 

* Nauwkeurigheid van de dosis is vastgesteld voor patiënten van 15 kg of meer met een dosis van 2 mg/kg of hoger. Zorg ervoor 
dat de dosis gebaseerd is op het huidige lichaamsgewicht.

** Als 7 dagen na start van de behandeling niet voldoende klinische respons is bereikt kan een tweede dosis canakinumab (zelfde 
dosis als de startdosis) overwogen worden. Als vervolgens een volledige respons op de behandeling bereikt is, dient het 
geïntensiveerde doseringsregime van 4 mg/kg (voor kinderen ≥ 15 kg en ≤ 40 kg) iedere 8 weken te worden aangehouden.

*** Indien 7 dagen na deze verhoogde dosis niet voldoende respons is bereikt, kan een derde dosis canakinumab worden overwogen 
(4 mg/kg voor kinderen ≥ 15 kg en ≤ 40 kg). Als vervolgens een volledige respons op de behandeling is bereikt, dient het 
aanhouden van het geïntensiveerde doseringsregime van 8 mg/kg iedere 8 weken te worden overwogen, gebaseerd op de 
individuele klinische beoordeling.

# Voor deze doseringen is meer dan 1 injectieflacon canakinumab nodig.

De aanbevolen dosis canakinumab voor CAPS 
patiënten, kinderen van 2 tot < 4 jaar
Aanbevolen startdosis: 

■  4 mg/kg bij een lichaamsgewicht van ≥ 7,5 kg 

NB: In sommige gevallen kan een hogere dosis nodig zijn.

Canakinumab wordt iedere 8 weken als een enkelvoudige dosis subcutaan 
geïnjecteerd.

Volwassenen en kinderen van ≥ 4 jaar met een lichaamsgewicht van ≥ 15 kg en  
≤ 40 kg (startdosis van 2 mg/kg) 
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Gewicht  
(kg)*

4 mg/kg startdosis 8 mg/kg verhoogde dosis**

Volume (ml) Dosis (mg) Volume (ml) Dosis (mg)

7,5 – 8,5 0,2 30 0,4 60

>8,5 – 10 0,25 37,5 0,5 75

>10 – 12 0,3 45 0,6 90

>12 – 14 0,35 52,5 0,7 105

>14 – <16 0,4 60 0,8 120

16 – <18 0,45 67,5 0,9 135

18 – <20 0,5 75 1 150

20 – <22 0,55 82,5 1,1 165# 

22 – 23 0,6 90 1,2 180# 

>23 – 25 0,65 97,5 1,3 195# 

>25 – 27 0,7 105 1,4 210# 

>27 – 29 0,75 112,5 1,5 225# 

29 – <31 0,8 120 1,6 240# 

31 – <33 0,85 127,5 1,7 255# 

33 – <35 0,9 135 1,8 270# 

35 – <37 0,95 142,5 1,9 285# 

37 – 40 1 150 2 300# 

* Nauwkeurigheid van de dosis is vastgesteld voor patiënten van 7,5 kg of meer met een dosis van 4 mg/kg of hoger. Zorg ervoor 
dat de dosis gebaseerd is op het huidige lichaamsgewicht.

** Als 7 dagen na start van de behandeling niet voldoende klinische respons is bereikt kan een tweede dosis canakinumab (zelfde 
dosis als de startdosis) overwogen worden. Als vervolgens een volledige respons op de behandeling is bereikt, dient het 
aanhouden van het geïntensiveerde doseringsregime van 8 mg/kg iedere 8 weken te worden overwogen, gebaseerd op de 
individuele klinische beoordeling.

# Voor deze doseringen is meer dan 1 injectieflacon canakinumab nodig.

Kinderen van 2 tot < 4 jaar met een lichaamsgewicht van ≥ 7,5 kg of kinderen  
≥ 4 jaar met een lichaamsgewicht van ≥ 7,5 kg en < 15 kg
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De aanbevolen dosis canakinumab voor 
patiënten met TRAPS, HIDS/MKD en FMF, 
volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar
Aanbevolen startdosis: 

■  150 mg bij een lichaamsgewicht van > 40 kg

■  2 mg/kg bij een lichaamsgewicht van ≥ 7,5 kg en ≤ 40 kg

NB: In sommige gevallen kan een hogere dosis nodig zijn.

Canakinumab wordt iedere 4 weken als een enkelvoudige dosis subcutaan 
geïnjecteerd. De onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op het oplossen van 
canakinumab 150 mg in 1,0 ml water.

Gewicht  
(kg)*

2 mg/kg startdosis 4 mg/kg verhoogde dosis**

Volume (ml) Dosis (mg) Volume (ml) Dosis (mg)

7,5 0,1 15 0,2 30

>7,5 – 11,2 0,15 22,5 0,3 45

>11,2 – 15,0 0,2 30 0,4 60

>15,0 – 18,7 0,25 37,5 0,5 75

>18,7 – 22,5 0,3 45 0,6 90

>22,5 – 26,2 0,35 52,5 0,7 105

>26,2 – 30,0 0,4 60 0,8 120

>30,0 – 33,7 0,45 67,5 0,9 135

>33,7 – 37,5 0,5 75 1,0 150

>37,5 – 40,0 0,55 82,5 1,1 165# 

>40,0 1,0 150 2,0 300# 

* Nauwkeurigheid van de dosis is vastgesteld voor patiënten van 7,5 kg of meer met een dosis van 4 mg/kg of hoger. Zorg ervoor 
dat de dosis gebaseerd is op het huidige lichaamsgewicht.

** Als 7 dagen na start van de behandeling niet voldoende klinische respons is bereikt kan een tweede dosis canakinumab van 
2 mg/kg overwogen worden. Als vervolgens een volledige respons op de behandeling is bereikt, dient het geïntensiveerde 
doseringsregime van 4 mg/kg iedere 4 weken te worden aangehouden. 

# Voor deze doseringen is meer dan 1 injectieflacon canakinumab nodig.

Doseringen TRAPS, HIDS/MKD en FMF
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De aanbevolen dosis van canakinumab voor patiënten 
van 2 jaar en ouder met de actieve ziekte van Still, 
waaronder de ziekte van Still op volwassen leeftijd 
(Adult-Onset Still’s Disease, AOSD) en Systemische 
Juveniele Idiopathische Artritis (SJIA) 

■  4 mg/kg (tot maximaal 300 mg) voor patiënten met een lichaamsgewicht ≥ 7,5 kg

Canakinumab wordt iedere 4 weken subcutaan geïnjecteerd. De onderstaande 
berekeningen zijn gebaseerd op het oplossen van canakinumab 150 mg in 1,0 ml 
water.

Gewicht  
(kg)*

4 mg/kg dosis

Volume (ml) Dosis (mg)

7,5-8,5 0,2 30

>8,5-10 0,25 37,5 

>10-12 0,3 45

>12-14 0,35 52,5 

>14-<16 0,4 60 

16-<18 0,45 67,5 

18-<20 0,5 75 

20-<22 0,55 82,5 

22-23 0,6 90 

>23-25 0,65 97,5 

>25-27 0,7 105 

>27-29 0,75 112,5 

>29-<31 0,8 120 

31-<33 0,85 127,5 

33-<35 0,9 135 

35-<37 0,95 142,5 

Doseringen ziekte van Still
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Gewicht  
(kg)*

4 mg/kg dosis

Volume (ml) Dosis (mg)

37-<39 1 150 

39-<41# 1,05 157,5 

41-42#  1,1 165 

>42-44#  1,15 172,5 

>44-46#  1,2 180 

>46-48#  1,25 187,5 

>48-50#  1,3 195 

>50-52#  1,35 202,5 

>52-<54#  1,4 210 

54-55#  1,45 217,5 

>55-57# 1,5 225 

>57-59#  1,55 232,5 

>59-61#  1,6 240 

>61-63#  1,65 247,5 

>63-65#  1,7 255 

>65-67#  1,75 262,5 

>67-<68#  1,8 270 

68-<71#  1,85 277,5 

71-<73#  1,9 285 

73-74#  1,95 292,5 

>74#  2 300 

* Nauwkeurigheid van de dosis is vastgesteld voor patiënten van 7,5 kg of meer 
met een dosis van 4 mg/kg of hoger. Zorg ervoor dat de dosis gebaseerd is 
op het huidige lichaamsgewicht.

# Voor deze lichaamsgewichten is meer dan 1 injectieflacon canakinumab 
nodig.
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De aanbevolen dosis van canakinumab voor 
patiënten met jichtartritis

De aanbevolen dosis canakinumab voor volwassen patiënten met jichtartritis is  
150 mg subcutaan toegediend als een enkelvoudige dosis tijdens een aanval. Voor 
een maximaal effect dient canakinumab zo snel mogelijk na de start van de aanval 
van jichtartritis te worden toegediend.

Patiënten die niet reageren op de eerste behandeling dienen niet te worden 
herbehandeld met canakinumab. Bij patiënten die reageren en herbehandeling 
nodig hebben, dient er een tussentijd van ten minste 12 weken te zijn voordat een 
nieuwe dosis canakinumab toegediend mag worden.

Behandeling van hyperurikemie met geschikte urinezuurverlagende therapie (ULT) 
dient te worden gestart of geoptimaliseerd. Canakinumab dient te worden gebruikt 
ten tijde van een aanval van jichtartritis.

 

Doseringen Jichtartritis
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Aanvullende informatie betreffende canakinumab is beschikbaar in de 
Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.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 canakinumab informatiepakketten willen aanvragen dan kan dat via 
telefoonnummer: 026-37 82 100. De materialen zijn tevens beschikbaar op  
https://www.novartis.nl/geneesmiddelen/ilaris.



Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. 

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

E-mail: bijwerkingen.phnlar@novartis.com 05
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