BIJLAGE I
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit.

2.

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke voorgevulde injectiespuit bevat 80 mg ixekizumab in 1 ml.
Ixekizumab is een recombinant gehumaniseerd monoclonaal antilichaam, geproduceerd in CHO
cellen.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1

3.

FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit (injectie).
De oplossing is helder en kleurloos tot lichtgeel.

4.

KLINISCHE GEGEVENS

4.1

Therapeutische indicaties

Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die
in aanmerking komen voor systemische therapie.
4.2

Dosering en wijze van toediening

Taltz is bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met ervaring in de diagnose
en behandeling van psoriasis.
Dosering
De aanbevolen dosis is 160 mg per subcutane injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd
door 80 mg (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10, en 12, daarna een onderhoudsdosering van 80 mg
(één injectie) elke 4 weken.
Overweeg te stoppen met de behandeling bij patiënten die na 16 tot 20 weken behandeling geen
respons hebben laten zien. Enkele patiënten die aanvankelijk een gedeeltelijke respons vertonen,
kunnen met voortgezette behandeling na 20 weken alsnog een verbetering laten zien.
Ouderen (≥ 65 jaar)
Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubriek 5.2).
Er is beperkte informatie over personen ≥ 75 jaar.
Nier- of leverfunctiestoornis
Taltz is in deze patiëntenpopulatie niet bestudeerd. Er kan geen aanbeveling voor de dosering worden
gedaan.
2

Pediatrische patiënten
De veiligheid en werkzaamheid van Taltz bij kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar zijn nog niet
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Er is geen relevante toepassing voor gebruik bij kinderen onder de 6 jaar voor de indicatie van matige
tot ernstige plaque psoriasis.
Wijze van toediening
Subcutaan gebruik
Taltz is bedoeld voor subcutane injectie. De injectieplaatsen kunnen worden afgewisseld. Indien
mogelijk dienen delen van de huid die psoriasis vertonen, vermeden te worden als injectieplaatsen. De
oplossing/de injectiespuit mag niet geschud worden.
Na de juiste training in de subcutane injectietechniek, kunnen patiënten Taltz zelf injecteren als de
zorgverlener vaststelt dat dat kan. De arts dient echter een juiste follow-up van patiënten te
garanderen. In de patiëntenbijsluiter worden begrijpelijke instructies voor de toediening gegeven.
4.3

Contra-indicaties

Ernstige overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde
hulpstoffen.
Actieve infecties van klinische betekenis (bijv. actieve tuberculose, zie rubriek 4.4).
4.4

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Infecties
Behandeling met Taltz wordt in verband gebracht met een verhoogd aantal infecties, zoals bovenste
luchtweginfectie, orale candidiasis, conjunctivitis en tinea-infecties (zie rubriek 4.8).
Taltz dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met een klinisch belangrijke chronische
infectie. Als zo’n infectie zich ontwikkelt, houd dan zorgvuldig toezicht en stop met de behandeling
met Taltz als de patiënt niet reageert op standaardbehandeling of als de infectie ernstig wordt. Er mag
niet opnieuw met de behandeling met Taltz begonnen worden voordat de infectie verdwijnt.
Taltz mag niet gegeven worden aan patiënten met actieve tuberculose (TB). Overweeg bij patiënten
met latente TB een anti-TB-behandeling alvorens behandeling met Taltz te beginnen.
Overgevoeligheid
Er zijn ernstige overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder enkele ernstige gevallen van angiooedeem, urticaria en, zelden, late (10-14 dagen na injectie) ernstige overgevoeligheidsreacties,
waaronder uitgebreide urticaria, dyspneu en hoge antilichaamtiters. Als zich een ernstige
overgevoeligheidsreactie voordoet, dient toediening van Taltz onmiddellijk gestopt te worden en een
passende behandeling gestart te worden.
Inflammatoire darmziekte
Er zijn nieuwe gevallen of exacerbatie van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa gemeld. Bij het
voorschrijven van Taltz aan patiënten met inflammatoire darmziekte, waaronder de ziekte van Crohn
en colitis ulcerosa is voorzichtigheid geboden en dienen patiënten nauwkeurig gevolgd te worden.
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Vaccinaties
Taltz dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met levende vaccins. Er zijn geen data beschikbaar over
de respons op levende vaccins; er zijn onvoldoende gegevens over de respons op inactieve vaccins (zie
rubriek 5.1).
Hulpstoffen
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 80 mg, wat betekent dat het
in essentie natriumvrij is.
4.5

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De veiligheid van Taltz in combinatie met andere immunomodulatoren of fototherapie is niet
beoordeeld.
Er zijn geen formele in vivo geneesmiddelinteractiestudies gedaan. Er is geen rol voor IL-17 in de
regulering van CYP450-enzymen gerapporteerd. De vorming van enkele CYP450-enzymen wordt
echter onderdrukt door verhoogde spiegels cytokinen bij chronische ontsteking. Daarom kunnen
ontstekingsremmende behandelingen, zoals die met de IL-17A-remmer ixekizumab, resulteren in
normalisering van CYP450-spiegels met een daarmee gepaard gaande lagere blootstelling aan door
CYP450 gemetaboliseerde comedicatie. Een klinisch relevant effect op CYP450-substraten met een
nauwe therapeutische index, waarvan de dosis op individuele basis wordt aangepast (bijv. warfarine),
kan daarom niet worden uitgesloten. Therapeutische monitoring dient overwogen te worden bij het
starten van de therapie met ixekizumab bij patiënten die met dit soort geneesmiddelen worden
behandeld.
4.6

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen die zwanger kunnen worden
Tijdens de behandeling en gedurende ten minste 10 weken daarna moeten vrouwen die zwanger
kunnen worden een effectieve methode van anticonceptie toepassen.
Zwangerschap
Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van ixekizumab bij zwangere vrouwen.
Dieronderzoek duidt niet op directe of indirecte nadelige effecten met betrekking tot zwangerschap,
embryonale/foetale ontwikkeling, partus of postnatale ontwikkeling (zie rubriek 5.3). Uit voorzorg
heeft het de voorkeur het gebruik van Taltz te vermijden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Het is niet bekend of ixekizumab in de moedermelk wordt uitgescheiden of na inname systemisch
wordt geabsorbeerd. Ixekizumab wordt echter in geringe mate uitgescheiden in de melk van
cynomolgus-apen. Met inachtneming van het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel
van behandeling van de vrouw, dient er een beslissing genomen te worden de borstvoeding te stoppen
of te stoppen met Taltz.
Vruchtbaarheid
Het effect van ixekizumab op de vruchtbaarheid bij mensen is niet beoordeeld. De resultaten van
dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft de vruchtbaarheid.
(zie rubriek 5.3).
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4.7

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Taltz heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen
4.8

Bijwerkingen

Samenvatting van het veiligheidsprofiel
De meest gemelde bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats en infecties aan de bovenste
luchtwegen (meestal nasofaryngitis).
Tabel met bijwerkingen
Bijwerkingen uit klinische studies (tabel 1) zijn weergegeven naar systeem/orgaanklasse volgens
MedDRA. Binnen iedere systeem/orgaanklasse zijn de bijwerkingen gerangschikt op frequentie, met
de meest voorkomende bijwerkingen als eerste. Binnen iedere frequentiegroep zijn de bijwerkingen
vermeld in volgorde van afnemende ernst. Bovendien is voor elke bijwerking de frequentiecategorie
gebaseerd op de volgende conventie: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000,
< 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1,000); zeer zelden (< 1/10.000).
In totaal werden in klinische ontwikkelingsstudies naar plaque psoriasis 4.204 patiënten behandeld
met Taltz. Hiervan werden 2.190 psoriasispatiënten ten minste 1 jaar blootgesteld aan Taltz, hetgeen
neerkomt op 3.531 patiëntjaren blootstelling.
Drie placebogecontroleerde fase III-studies naar plaque psoriasis werden samengevoegd om de
veiligheid van Taltz te beoordelen in vergelijking met placebo tot 12 weken na start van de
behandeling. In totaal werden 3.119 patiënten geëvalueerd (1.161 patiënten op 80 mg elke 4 weken
(Q4W), 1.167 patiënten op 80 mg elke 2 weken (Q2W) en 791 patiënten op placebo).
Tabel 1.

Lijst met bijwerkingen in klinische studiesa

Systeem/orgaanklasse

Infecties en parasitaire aandoeningen
Zeer vaak
Bovenste
luchtweginfectieb
Vaak
Tinea-infectie
Soms
Influenza
Rinitis
Orale candidiasisc
Conjunctivitis
Cellulitisd
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Soms
Neutropenie
Trombocytopenief

Taltz

Placebo

Q4W
(N = 1.161)
n (%)

Q2W
(N = 1.167)
n (%)

(N = 791)
n (%)

155 (13,4)

163 (14,0)

101 (12,8)

10 (0,9)
10 (0,9)
10 (0,9)
2 (0,2)
1 (0,1)
10 (0,9)

17 (1,5)
8 (0,7)
9 (0,8)
9 (0,8)
8 (0,7)
9 (0,8)

1 (0,1)
0
0
0
3 (0,4)
2 (0,3)

3 (0,3)
2 (0,2)

6 (0,5)
2 (0,2)

1 (0,1)
0

16 (1,4)

4 (0,5)

23 (2,0)

5 (0,6)

Ademhalingsstelsel-, borstkast- en mediastinumaandoeningen
Vaak
Orofaryngeale pijn
20 (1,7)
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak
Misselijkheid
15 (1,3)
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Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Urticaria
6 (0,5)
10 (0,9)
0
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer vaak
Reacties op de
150 (12,9)
196 (16,8)
26 (3,3)
injectieplaatse
a
Placebogecontroleerde klinische studies (fase III) bij patiënten met matige tot ernstige plaque
psoriasis, blootgesteld aan ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W of placebo tot 12 weken
behandelingsduur.
b
Bovenste luchtweginfectie waaronder nasofaryngitis en bovenste luchtweginfectie
c
Orale candidiasis gedefinieerd als gebeurtenissen met de voorkeurstermen orale candidiasis en orale
schimmelinfectie.
d
Cellulitis waaronder cellulitis door stafylokokken en externe oorcellulitis en erysipelas
e
Reacties op de injectieplaats kwamen vaker voor bij personen met een lichaamsgewicht < 60 kg,
vergeleken met de groep met een lichaamsgewicht ≥ 60 kg (25% versus 14% voor de gecombineerde
Q2W- en Q4W-groepen)
f
Gebaseerd op gerapporteerde bijwerkingen
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen
Reacties op de injectieplaats
De meest waargenomen reacties op de injectieplaats waren erytheem en pijn. Deze reacties waren voor
het merendeel licht tot matig van aard en leidden niet tot stoppen met Taltz.
Infecties
In de placebogecontroleerde periode van de klinische fase III-studies naar plaque psoriasis werden
infecties gerapporteerd bij 27,2% van de patiënten tot 12 weken behandeld met Taltz, vergeleken met
22,9% van de patiënten behandeld met placebo.
De meerderheid van de infecties was niet ernstig en licht tot matig van aard, waarvan de meeste niet
noodzaakten tot stoppen met de behandeling. Ernstige infecties kwamen voor bij 13 ( 0,6%) patiënten
behandeld met Taltz en bij 3 (0,4%) patiënten behandeld met placebo (zie rubriek 4.4). Over de hele
behandelperiode werden infecties gerapporteerd bij 52,8% van de patiënten behandeld met Taltz
(46,9 per 100 patiëntjaren). Ernstige infecties werden gerapporteerd bij 1,6% van de patiënten
behandeld met Taltz (1,5 per 100 patiëntjaren).
Laboratoriumonderzoek van neutropenie en trombocytopenie
9% van de patiënten die Taltz kregen ontwikkelde neutropenie. In de meeste gevallen was het aantal
neutrofielen in het bloed ≥ 1.000 cellen/mm3. Een dergelijk niveau van neutropenie kan voortduren,
fluctueren of voorbijgaan. 0,1% van de patiënten die Taltz kregen, ontwikkelde een neutrofielenaantal
in het bloed < 1.000 cellen /mm3. In het algemeen vereiste neutropenie geen stopzetten van de
behandeling met Taltz.
3% van de patiënten blootgesteld aan Taltz kreeg een verandering van een normale baseline
trombocytenwaarde naar < 150.000 trombocyten/mm3 tot ≥ 75.000 trombocyten/mm3.
Trombocytopenie kan voortduren, fluctueren of voorbijgaan.
Immunogeniciteit
Ongeveer 9–17% van de patiënten behandeld met Taltz in de aanbevolen dosering ontwikkelde
antilichamen tegen het geneesmiddel; de meerderheid hiervan betrof lage titers en werd niet in
verband gebracht met afgenomen klinische respons tot 60 weken behandeling. Ongeveer1% van de
patiënten behandeld met Taltz had echter bevestigde neutraliserende antilichamen geassocieerd met
lage concentraties geneesmiddel en afgenomen klinische respons. Een verband tussen
immunogeniciteit en bijwerkingen voortkomend uit de behandeling werd niet duidelijk vastgesteld.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden
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gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.
4.9

Overdosering

Doses tot 180 mg zijn in klinische onderzoeken toegediend zonder dosisbeperkende toxiciteit.
Overdoses tot 240 mg, subcutaan, als een enkele toediening in klinische studies, zijn zonder enige
ernstige bijwerking gerapporteerd. In geval van overdosering wordt aanbevolen de patiënt te
monitoren op elk teken of symptoom van bijwerkingen en onmiddellijk te beginnen met een geschikte
symptomatische behandeling.

5.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1

Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: immunosuppressiva, interleukineremmers, ATC-code: LO4AC13.
Werkingsmechanisme
Ixekizumab is een IgG4 monoclonaal antilichaam dat met hoge affiniteit (< 3 pM) en specificiteit
bindt aan interleukine 17A (zowel IL-17A als IL-17A/F). Verhoogde concentraties van IL-17A zijn in
verband gebracht met de pathogenese van psoriasis door bevordering van keratinocytenproliferatie en
-activering. Neutralisatie van IL-17A door ixekizumab remt deze werking. Ixekizumab bindt niet aan
liganden IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E of IL-17F.
In-vitro-bindingsonderzoeken bevestigden dat ixekizumab niet bindt aan humane Fcγ-receptoren I, IIa,
en IIIa of aan complementcomponent C1q.
Farmacodynamische effecten
Ixekizumab moduleert biologische responses die worden geïnduceerd of gereguleerd door IL-17A.
Gebaseerd op psoriatische huidbioptdata van een fase-I studie, was er een dosisgerelateerde trend te
zien zowel in de richting van afgenomen epidermale dikte, aantal prolifererende keratinocyten, Tcellen en dendritische cellen, als ook van reducties in lokale ontstekingsmarkers vanaf de baseline tot
dag 43. Als directe consequentie verlaagt behandeling met ixekizumab erytheem, verharding en
schilfering die in plaque psoriasis laesies aanwezig zijn.
Klinische werkzaamheid en veiligheid
De werkzaamheid en veiligheid van Taltz werden onderzocht in drie gerandomiseerde, dubbelblinde,
placebogecontroleerde fase III-studies bij volwassen patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis
die in aanmerking kwamen voor fototherapie of systemische therapie (UNCOVER-1, UNCOVER-2,
en UNCOVER-3). De werkzaamheid en veiligheid van Taltz werden ook geëvalueerd versus
etanercept (UNCOVER-2 en UNCOVER-3). Patiënten, gerandomiseerd naar Taltz die sPGAresponders (0,1) waren in week 12, werden opnieuw gerandomiseerd om placebo of Taltz te krijgen
voor een aanvullende 48 weken (UNCOVER-1 en UNCOVER-2); patiënten gerandomiseerd naar
placebo, etanercept of Taltz die geen sPGA-responders (0,1) waren, kregen Taltz tot maximaal
48 weken.
Van de 3.866 patiënten die waren opgenomen in deze drie placebogecontroleerde studies, kreeg 64%
eerder systemische therapie (biological, conventioneel systemische of psoraleen en ultraviolet A
(PUVA)), 43,5% kreeg eerder fototherapie, 49,3% kreeg eerder conventionele systemische therapie en
26,4% kreeg eerder een biological voor de behandeling van psoriasis. Van alle patiënten kreeg 14,9%
ten minste één anti-TNF-alfamiddel en 8,7%een anti-IL-12/IL-23. 23,4% van de patiënten had een
voorgeschiedenis van artritis psoriatica bij baseline.
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In alle drie de studies, waren de coprimaire eindpunten het aantal patiënten die een PASI 75 respons
bereikten en een sPGA van 0 (“gaaf”) or 1 (“minimaal”) respons in week 12 versus placebo. Patiënten
in alle behandelgroepen hadden een mediane PASI-score bij baseline die varieerde van 17,4 tot 18,3;
48,3% tot 51,2% van de patiënten had een sPGA-score bij baseline van ernstig of zeer ernstig en de
gemiddelde numerieke beoordelingsschaal voor jeuk (Numeric Rating Scale, NRS) bij baseline
varieerde van 6,3 tot 7,1.
Klinische respons na 12 weken
In UNCOVER-1 waren 1.296 patiënten opgenomen. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1:1) om
gedurende 12 weken ofwel placebo, ofwel Taltz te krijgen (80 mg elke twee of vier weken [Q2W of
Q4W] na een startdosis van 160 mg).
Tabel 2.

Resultaten werkzaamheid na 12 weken in UNCOVER-1
Aantal patiënten (%)

Eindpunten

Verschil in responsratio t.o.v.
placebo (95% BI)
Taltz
Taltz
80 mg Q4W
80 mg Q2W

Placebo
(N = 431)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 432)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 433)

sPGA van “0” (gaaf)
of “1” (minimaal)

14 (3,2 )

330 (76,4 )a

354 (81,8 )a

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

sPGA van “0” (gaaf)

0

149 (34,5 )a

160 (37,0 )a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

PASI 75

17 (3,9 )

357 (82,6%)a

386 (89,1 )a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

PASI 90

2 (0,5 )

279 (64,6 )a

307 (70,9 )a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

PASI 100

0

145 (33,6 )a

153 (35,3 )a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

58 (15,5 )

305 (80,5 )a

336 (85,9 )a

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

Jeuk NRS reductie
≥ 4b

Afkortingen: N = aantal patiënten in de intent-to-treatpopulatie
N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken, werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
b
Patiënten met Jeuk NRS >= 4 in de uitgangssituatie: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379,
Taltz 80 mg Q2W N = 391
In UNCOVER-2 waren 1.224 patiënten opgenomen. Patiënten werden gerandomiseerd (1:2:2:2) om
gedurende 12 weken ofwel placebo te krijgen, ofwel Taltz (80 mg elke 2 of 4 weken [Q2W or Q4W]
na een startdosis van 160 mg) ofwel etanercept 50 mg tweemaal per week.
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Tabel 3.

Resultaten werkzaamheid na 12 weken in UNCOVER-2
Verschil in responsratio t.o.v.
placebo (95% BI)

Aantal patiënten (%)

Placebo
(N = 168)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 347)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 351)

Etanercept
50 mg
tweemaal per
week
(N = 358)

4 (2,4 )

253 (72,9 )a

292 (83,2 )a

129 (36,0)

1 (0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5a

315 (89,7)a

149 (41,36)a

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

19 (14,1)

225 (76,8)a,b

258 (85,1)a,b

177 (57,8)a

Eindpunten

sPGA van “0”
(gaaf) of “1”
(minimaal)
sPGA van “0”
(gaaf)

Jeuk NRS
reductie ≥ 4d

Taltz
80 mg Q4W

Taltz
80 mg Q2W

70,5 (65,3;
75,7)

80,8 (76,3;
85,4)

31,7 (26,6;
36,7)
75,1 (70,2;
80,1)
59,1 (53,8;
64,4)
30,2 (25,2;
35,2)

41,3 (36,0;
46,6)
87,4 (83,4;
91,3)
70,1 (65,2;
75,0)
39,9 (34,6;
45,1)

62,7 (55,1;
70,3)

71,1 (64,0;
78,2)

Afkortingen: N = aantal patiënten in de intent-to-treatpopulatie
N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken, werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
b
p < 0,001 vergeleken met etanercept
c
p < 0,01 vergeleken met placebo
d
Patiënten met Jeuk NRS > = 4 in de uitgangssituatie: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293,
Taltz 80 mg Q2W N = 303, etanercept N = 306
In UNCOVER-3 waren 1.346 patiënten opgenomen. Patiënten werden gerandomiseerd (1:2:2:2) om
gedurende 12 weken ofwel placebo te krijgen, ofwel Taltz (80 mg elke twee of vier weken [Q2W or
Q4W] na een startdosis van 160 mg) ofwel etanercept 50 mg tweemaal per week.
Tabel 4.

Resultaten werkzaamheid na 12 weken in UNCOVER 3
Aantal patiënten (%)

Verschil in responsratio t.o.v.
placebo (95% BI)
Taltz
Taltz
80 mg Q4W
80 mg Q2W

Placebo
(N = 193)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 386)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 385)

Etanercept
50 mg
tweemaal per
week
(N = 382)

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1;
74,2)

73,8 (68,5;
79,1)

0

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

36,0 (31,2;
40,8)
76,9 (71,8;
82,1)
62,2 (56,8;
67,5)

PASI 100

0

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

40,3 (35,4;
45,2)
80,0 (75,1;
85,0)
64,9 (59,7;
70,2)
37,7 (32,8;
42,5)

Eindpunten

sPGA van
“0” (gaaf) of
“1”
(minimaal)
sPGA van
“0” (gaaf)
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35 (30,2; 39,7)

Jeuk NRS
59,0 (51,2;
61,6 (54,0;
33 (20,9)
250 (79,9)a,b
264 (82,5)a,b
200 (64,1)a
c
reductie ≥ 4
66,7)
69,2)
Afkortingen: N = aantal patiënten in de intent-to-treatpopulatie
N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken, werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
b
p < 0,001 vergeleken met etanercept
c
Patiënten met Jeuk NRS >= 4 in de uitgangssituatie: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313,
Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanercept N = 312
Taltz werd in verband gebracht met een snel intredende werkzaamheid met > 50% reductie in
gemiddelde PASI in week 2 (figuur 1). Het percentage patiënten dat PASI 75 bereikte was al in
week 1 significant hoger voor Taltz vergeleken met placebo en etanercept. Ongeveer 25% van de
patiënten behandeld met Taltz bereikte een PASI-score < 5 in week 2, meer dan 55% bereikte de
PASI-score < 5 in week 4, en dit nam toe tot 85% in week 12 (vergeleken met 3%, 14% en 50% voor
etanercept). Bij patiënten behandeld met Taltz werden significante verbeteringen in ernst van jeuk
gezien in week 1.
Figuur 1. PASI-score, percentuele verbetering bij ieder bezoek na de baseline (mBOCF)in de
intent-to-treatpopulatie tijdens periode van inductiedosering – UNCOVER-2 en UNCOVER-3

De werkzaamheid en veiligheid van Taltz werden aangetoond onafhankelijk van leeftijd, geslacht, ras,
lichaamsgewicht, ernst van PASI bij baseline, locatie van de plaques, gelijktijdig voorkomende artritis
psoriatica en voorgaande behandeling met een biological. Taltz was effectief bij patiënten naïef voor
systemische therapie, naïef voor biologicals, aan biologicals/anti-TNF blootgestelde patiënten en bij
patiënten bij wie sprake was van falen van biologicals/anti-TNF-behandeling.
Werkzaamheid bij non-responders op etanercept: voor patiënten geïdentificeerd als een non-responder
voor sPGA (0,1) op etanercept in week 12 in UNCOVER-2 (N = 200) en die werden overgezet op
Taltz 80 mg Q4W na een wash-outperiode van 4 weken, was respectievelijk 73% en 83,5% van de
patiënten in staat een sPGA (0,1) en PASI 75 te bereiken na 12 weken behandeling met Taltz.
In de 2 klinische studies die een actieve comparator bevatten (UNCOVER-2 en UNCOVER-3), was
het percentage van ernstige bijwerkingen 1,9% voor zowel etanercept als voor Taltz, en het percentage
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van stoppen vanwege bijwerkingen was 1,2% voor etanercept en 2,0% voor Taltz. Het percentage van
infecties was 21,5% voor etanercept en 26,0% voor Taltz, waarbij de meerderheid van de bijwerkingen
licht tot matig van aard was. Het percentage van ernstige infecties was 0,4% voor etanercept en 0,5%
voor Taltz.
Behoud van de respons in week 60
Patiënten die in UNCOVER-1 en UNCOVER-2 aanvankelijk gerandomiseerd waren naar Taltz en die
responders waren in week 12 (d.w.z. sPGA-score van 0,1), werden opnieuw gerandomiseerd naar een
additionele 48 weken behandeling met een van de volgende behandelingsregimes: placebo, of Taltz
(80 mg elke 4 of 12 weken [Q4W of Q12W]).
Tabel 5.

Behoud van respons en werkzaamheid in week 60 (studies UNCOVER-1 en
UNCOVER-2)

Verschil in responsratio
t.o.v. placebo (95% BI)

Aantal patiënten (%)
Eindpunten 80 mg Q4W
(inductie) /
placebo
(onderhoud)
(N=191)
Behielden
sPGA van
12 (6,3)
“0” (gaaf)
of “1”
(minimaal)
Behielden
of
3 (1,6)
bereikten
sPGA 0
(gaaf)
Behielden
of
15 (7,9)
bereikten
PASI 75
Behielden
of
9 (4,7)
bereikten
PASI 90
Behielden
of
3 (1,6)
bereikten
PASI 100

80 mg Q2W 80 mg Q4W
(inductie) /
(inductie) /
placebo
80 mg Q4W
(onderhoud) (onderhoud)
(N=211)
(N=195)

16 (7,6)

6 (2,8)

19 (9,0)

10 (4,7)

6 (2,8)

134 (68,7)

96 (49,2)

a

a

145 (74,4)

a

130 (66,7)

a

97 (49,7)

a

80 mg Q2W
(inductie) /
80 mg Q4W
(onderhoud)
(N=211)

173 (78,3)

130 (58,8)

80 mg Q4W 80 mg Q2W
(inductie) /
(inductie) /
80 mg Q4W 80 mg Q4W
(onderhoud) (onderhoud)
62,4 (55,1;
69,8)

70,7 (64,2;
77,2)

47,7 (40,4;
54,9)

56,0 (49,1;
62,8)

74,3 (68,0;
80,5)

a

a

184 (83,3)

a

66,5 (59,3;
73,7)

169 (76,5)

a

62,0 (54,7;
69,2)

71,7 (65,4;
78,0)

127 (57,5)

a

48,2 (40,9;
55,4)

54,6 (47,7;
61,5)

Afkortingen: N = aantal patiënten in de analysepopulatie

N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
Taltz was effectief wat betreft het behoud van respons bij patiënten naïef voor systemische therapie,
biological-naïeve patiënten, aan biological/anti-TNF-blootgestelde patiënten en bij patiënten bij wie
sprake was van falen van biologicals/anti-TNF.
Voor sPGA-responders (0,1) in week 12, opnieuw gerandomiseerd naar stoppen met behandeling
(d.w.z. placebo), was de mediane tijd tot terugval (sPGA ≥ 3) 164 dagen in de geïntegreerde
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UNCOVER-1- en UNCOVER-2-studies. Van deze patiënten bereikte 71,5% opnieuw ten minste een
sPGA (0,1) respons binnen 12 weken na herstarten van de behandeling met Taltz 80 mg Q4W.
Significant grotere verbeteringen werden aangetoond in week 12 vanaf baseline vergeleken met
placebo en etanercept bij nagelpsoriasis (gemeten met de Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), bij
psoriasis capitis (gemeten met de Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) en bij palmoplantaire
psoriasis (gemeten met de Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Deze verbeteringen van
nagelpsoriasis, psoriasis capitis en palmoplantaire psoriasis hielden aan tot week 60 bij patiënten
behandeld met Taltz die sPGA-responders (0,1) waren in week 12.
Kwaliteit van leven/patiënt-gerapporteerde uitkomsten
In week 12 en in alle studies ging Taltz gepaard met statistisch significante verbetering van
gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven zoals vastgesteld door de gemiddelde afname ten opzichte
van baseline in de Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Taltz 80 mg Q2W -10,2 tot -11,1, Taltz
80 mg Q4W -9,4 tot -10,7, etanercept -7,7 tot -8,0 en placebo -1,0 tot -2,0). Een significant groter deel
van de patiënten behandeld met Taltz bereikte een DLQI van 0 of 1. In alle studies ging Taltz gepaard
met een statistisch significante verbetering van ernst van jeuk zoals vastgesteld met de Jeuk NRSscore. Een significant groter deel van de patiënten behandeld met Taltz bereikte een reductie van de
Jeuk NRS ≥ 4 punten in week 12 (84,6% voor Taltz Q2W, 79,2% voor Taltz Q4W en 16,5% voor
placebo) en het profijt bleef aanhouden tot week 60 bij patiënten behandeld met Taltz, die sPGAresponders (0 of 1) waren in week 12. Er was geen enkel teken van verslechtering van depressie tot
week 60 van de behandeling met Taltz zoals vastgesteld door het Quick Inventory of Depressive
Symptomatology Self Report.
Vaccinaties
In een studie bij gezonde personen werd geen veiligheidsprobleem geïdentificeerd bij twee
geïnactiveerde vaccins (tetanus en pneumokokken), gekregen na twee doses ixekizumab (160 mg
gevolgd door een tweede dosis van 80 mg twee weken later). De gegevens over vaccinatie waren
echter onvoldoende om een conclusie te trekken over een adequate immuunrespons op deze vaccins na
toediening van Taltz.
Pediatrische patiënten
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant
om de resultaten in te dienen van onderzoek met Taltz in een of meerdere subgroepen van pediatrische
patiënten met plaque psoriasis (zie rubriek 4.2 voor informatie over pediatrisch gebruik).
5.2

Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie
Na een enkelvoudige subcutane dosis ixekizumab bij patiënten met psoriasis, werden over een
doseringsbereik van 5 tot 160 mg gemiddelde piekconcentraties bereikt binnen 4 tot 7 dagen. De
gemiddelde (SD) maximale plasmaconcentratie (Cmax) van ixekizumab, na de startdosis van 160 mg,
was 19,9 (8,15) µg/ml.
Na de startdosis van 160 mg werd met het 80 mg Q2W toedieningsschema steady state bereikt in
week 8. Gemiddelde (SD) schattingen van Cmax,ss, en Cdal,ss zijn 21,5 (9,16) µg/ml, en
5,23 (3,19) µg/ml.
Na de overstap van het toedieningsschema met 80 mg Q2W naar het toedieningsschema met
80 mg Q4W in week 12, zou steady state bereikt worden na ongeveer 10 weken. Gemiddelde (SD)
schattingen van Cmax,ss, en Cdal,ss zijn 14,6 (6,04) µg/ml, en 1,87 (1,30) µg/ml.
De gemiddelde biologische beschikbaarheid van ixekizumab na subcutane toediening was 54% tot
90% in alle analyses.
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Distributie
In populatiefarmacokinetische analyses was het gemiddelde totale distributievolume bij steady state
7,11 l.
Biotransformatie
Ixekizumab is een monoclonaal antilichaam en ontleedt naar verwachting op dezelfde manier als
endogeen immunoglobuline via katabolisme in kleine peptiden en aminozuren.
Eliminatie
In de populatiefarmacokinetische analyse was de gemiddelde serumklaring 0,0161 l/uur. Klaring is
onafhankelijk van de dosis. De gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd, zoals geschat aan de hand van
populatiefarmacokinetische analyse, is 13 dagen bij patiënten met plaque psoriasis.
Lineariteit/non-lineariteit
De blootstelling (AUC) nam proportioneel toe over een doseringsbereik van 5 tot 160 mg toegediend
als een subcutane injectie.
Ouderen
Van de 4.204 patiënten met plaque psoriasis, in klinische studies blootgesteld aan Taltz, waren er in
totaal 301 65 jaar of ouder en 36 patiënten waren 75 jaar of ouder. Gebaseerd op
populatiefarmacokinetische analyse met een beperkt aantal oudere patiënten (n = 94 voor een leeftijd
van ≥ 65 jaar en n = 12 voor een leeftijd van ≥ 75 jaar), is de klaring bij oudere patiënten en patiënten
jonger dan 65 jaar gelijk.
Nier- of leverfunctiestoornis
Er zijn geen specifieke klinische farmacologische studies gedaan om het effect van nier- en
leverfunctiestoornis op de farmacokinetiek van ixekizumab te beoordelen. Uitscheiding via de nieren
van intact ixekizumab, een IgG MAb, is naar verwachting laag en van ondergeschikt belang; ook
worden IgG MAb’s voornamelijk geëlimineerd via intracellulair katabolisme en beïnvloedt
leverfunctiestoornis naar verwachting de klaring van ixekizumab niet.
5.3

Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Niet-klinische gegevens van cynomolgus-apen duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze
gegevens zijn afkomstig van onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij
herhaalde dosering en reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit.
Toediening van ixekizumab aan cynomolgus-apen gedurende 39 weken in subcutane doses tot
50 mg/kg per week veroorzaakte geen toxiciteit aan de organen of ongewenste effecten op de
immuunfunctie (bijv. T-celafhankelijke antilichaamrespons en NK-celactiviteit). Een wekelijkse
subcutane dosis van 50 mg/kg aan apen is ongeveer 19 keer de 160 mg startdosis van Taltz en
resulteert bij apen in een blootstelling (AUC) die ten minste 61 maal hoger is dan de voorspelde
gemiddelde steady-state-blootstelling bij mensen, toegediend in het aanbevolen toedieningsschema.
Niet-klinische studies om de carcinogene of mutagene potentie van ixekizumab te beoordelen, zijn niet
uitgevoerd.
Er zijn geen effecten op geslachtsorganen, menstruele cycli of op sperma waargenomen bij seksueel
rijpe cynomolgus-apen die gedurende 13 weken ixekizumab kregen in een wekelijkse subcutane dosis
van 50 mg/kg.
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In ontwikkelingstoxiciteitsstudies is aangetoond dat ixekizumab de placenta passeert en aanwezig is in
het bloed van nakomelingen tot een leeftijd van 6 maanden. Een hogere incidentie van postnatale
mortaliteit kwam voor bij het nageslacht van apen aan wie ixekizumab was gegeven vergeleken met
een gelijksoortige controlegroep. Dit was primair gerelateerd aan vroege geboorte of verwaarlozing
van het nageslacht door de moeder, algemene bevindingen bij niet-humane primaatstudies en wordt
beschouwd als klinisch irrelevant.

6.

FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1

Lijst van hulpstoffen

Natriumcitraat
Citroenzuur, watervrij
Natriumchloride
Polysorbaat 80
Water voor injecties
6.2

Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.
6.3

Houdbaarheid

2 jaar.
6.4

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de koelkast (2 ºC – 8 ºC).
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
6.5

Aard en inhoud van de verpakking

1 ml oplossing in een heldere type I-glazen injectiespuit. Verpakkingen van 1, 2 of 3 voorgevulde
injectiespuiten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Instructies voor gebruik
De instructies voor het gebruik van de injectiespuit, bijgesloten in de bijsluiter, moeten nauwgezet
worden opgevolgd.
De voorgevulde injectiespuit is alleen voor eenmalig gebruik.
Taltz mag niet worden gebruikt als er deeltjes in te zien zijn of als de oplossing troebel is en/of
duidelijk bruin gekleurd.
Taltz dat bevroren is geweest, mag niet worden gebruikt.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.

7.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
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Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

8.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1085/004
EU/1/15/1085/005
EU/1/15/1085/006

9.

DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN
DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning:

10.

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen.

2.

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke voorgevulde pen bevat 80 mg ixekizumab in 1 ml.
Ixekizumab is een recombinant gehumaniseerd monoclonaal antilichaam, geproduceerd in CHO
cellen.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1

3.

FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie in voorgevulde pen.
De oplossing is helder en kleurloos tot lichtgeel.

4.

KLINISCHE GEGEVENS

4.1

Therapeutische indicaties

Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die
in aanmerking komen voor systemische therapie.
4.3

Dosering en wijze van toediening

Taltz is bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met ervaring in de diagnose
en behandeling van psoriasis.
Dosering
De aanbevolen dosis is 160 mg per subcutane injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd
door 80 mg (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10, en 12, daarna een onderhoudsdosering van 80 mg
(één injectie) elke 4 weken.
Overweeg te stoppen met de behandeling bij patiënten die na 16 tot 20 weken behandeling geen
respons hebben laten zien. Enkele patiënten die aanvankelijk een gedeeltelijke respons vertonen,
kunnen met voortgezette behandeling na 20 weken alsnog een verbetering laten zien.
Ouderen (≥ 65 jaar)
Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubriek 5.2).
Er is beperkte informatie over personen ≥ 75 jaar.
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Nier- of leverfunctiestoornis
Taltz is in deze patiëntenpopulatie niet bestudeerd. Er kan geen aanbeveling voor de dosering worden
gedaan.
Pediatrische patiënten
De veiligheid en werkzaamheid van Taltz bij kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar zijn nog niet
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Er is geen relevante toepassing voor gebruik bij kinderen onder de 6 jaar voor de indicatie van matige
tot ernstige plaque psoriasis.
Wijze van toediening
Subcutaan gebruik
Taltz is bedoeld voor subcutane injectie. De injectieplaatsen kunnen worden afgewisseld. Indien
mogelijk dienen delen van de huid die psoriasis vertonen, vermeden te worden als injectieplaatsen. De
oplossing/de injectiespuit mag niet geschud worden.
Na de juiste training in de subcutane injectietechniek, kunnen patiënten Taltz zelf injecteren als de
zorgverlener vaststelt dat dat kan. De arts dient echter een juiste follow-up van patiënten te
garanderen. In de patiëntenbijsluiter worden begrijpelijke instructies voor de toediening gegeven.
4.3

Contra-indicaties

Ernstige overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde
hulpstoffen.
Actieve infecties van klinische betekenis (bijv. actieve tuberculose, zie rubriek 4.4).
4.4

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Infecties
Behandeling met Taltz wordt in verband gebracht met een verhoogd aantal infecties, zoals bovenste
luchtweginfectie, orale candidiasis, conjunctivitis en tinea-infecties (zie rubriek 4.8).
Taltz dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met een klinisch belangrijke chronische
infectie. Als zo’n infectie zich ontwikkelt, houd dan zorgvuldig toezicht en stop met de behandeling
met Taltz als de patiënt niet reageert op standaardbehandeling of als de infectie ernstig wordt. Er mag
niet opnieuw met de behandeling met Taltz begonnen worden voordat de infectie verdwijnt.
Taltz mag niet gegeven worden aan patiënten met actieve tuberculose (TB). Overweeg bij patiënten
met latente TB een anti-TB-behandeling alvorens behandeling met Taltz te beginnen.
Overgevoeligheid
Er zijn ernstige overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder enkele ernstige gevallen van angiooedeem, urticaria en, zelden, late (10-14 dagen na injectie) ernstige overgevoeligheidsreacties,
waaronder uitgebreide urticaria, dyspneu en hoge antilichaamtiters. Als zich een ernstige
overgevoeligheidsreactie voordoet, dient toediening van Taltz onmiddellijk gestopt te worden en een
passende behandeling gestart te worden.
Inflammatoire darmziekte
Er zijn nieuwe gevallen of exacerbatie van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa gemeld. Bij het
voorschrijven van Taltz aan patiënten met inflammatoire darmziekte, waaronder de ziekte van Crohn
en colitis ulcerosa is voorzichtigheid geboden en dienen patiënten nauwkeurig gevolgd te worden.
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Vaccinaties
Taltz dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met levende vaccins. Er zijn geen data beschikbaar over
de respons op levende vaccins; er zijn onvoldoende gegevens over de respons op inactieve vaccins (zie
rubriek 5.1).
Hulpstoffen
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 80 mg, wat betekent dat het
in essentie natriumvrij is.
4.5

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De veiligheid van Taltz in combinatie met andere immunomodulatoren of fototherapie is niet
beoordeeld.
Er zijn geen formele in vivo geneesmiddelinteractiestudies gedaan. Er is geen rol voor IL-17 in de
regulering van CYP450-enzymen gerapporteerd. De vorming van enkele CYP450-enzymen wordt
echter onderdrukt door verhoogde spiegels cytokinen bij chronische ontsteking. Daarom kunnen
ontstekingsremmende behandelingen, zoals die met de IL-17A-remmer ixekizumab, resulteren in
normalisering van CYP450-spiegels met een daarmee gepaard gaande lagere blootstelling aan door
CYP450 gemetaboliseerde comedicatie. Een klinisch relevant effect op CYP450-substraten met een
nauwe therapeutische index, waarvan de dosis op individuele basis wordt aangepast (bijv. warfarine),
kan daarom niet worden uitgesloten. Therapeutische monitoring dient overwogen te worden bij het
starten van de therapie met ixekizumab bij patiënten die met dit soort geneesmiddelen worden
behandeld.
4.6

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen die zwanger kunnen worden
Tijdens de behandeling en gedurende ten minste 10 weken daarna moeten vrouwen die zwanger
kunnen worden een effectieve methode van anticonceptie toepassen.
Zwangerschap
Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van ixekizumab bij zwangere vrouwen.
Dieronderzoek duidt niet op directe of indirecte nadelige effecten met betrekking tot zwangerschap,
embryonale/foetale ontwikkeling, partus of postnatale ontwikkeling (zie rubriek 5.3). Uit voorzorg
heeft het de voorkeur het gebruik van Taltz te vermijden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Het is niet bekend of ixekizumab in de moedermelk wordt uitgescheiden of na inname systemisch
wordt geabsorbeerd. Ixekizumab wordt echter in geringe mate uitgescheiden in de melk van
cynomolgus-apen. Met inachtneming van het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel
van behandeling van de vrouw, dient er een beslissing genomen te worden de borstvoeding te stoppen
of te stoppen met Taltz.
Vruchtbaarheid
Het effect van ixekizumab op de vruchtbaarheid bij mensen is niet beoordeeld. De resultaten van
dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft de vruchtbaarheid.
(zie rubriek 5.3).
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4.7

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Taltz heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen
4.9

Bijwerkingen

Samenvatting van het veiligheidsprofiel
De meest gemelde bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats en infecties aan de bovenste
luchtwegen (meestal nasofaryngitis).
Tabel met bijwerkingen
Bijwerkingen uit klinische studies (tabel 1) zijn weergegeven naar systeem/orgaanklasse volgens
MedDRA. Binnen iedere systeem/orgaanklasse zijn de bijwerkingen gerangschikt op frequentie, met
de meest voorkomende bijwerkingen als eerste. Binnen iedere frequentiegroep zijn de bijwerkingen
vermeld in volgorde van afnemende ernst. Bovendien is voor elke bijwerking de frequentiecategorie
gebaseerd op de volgende conventie: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000,
< 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1,000); zeer zelden (< 1/10.000).
In totaal werden in klinische ontwikkelingsstudies naar plaque psoriasis 4.204 patiënten behandeld
met Taltz. Hiervan werden 2.190 psoriasispatiënten ten minste 1 jaar blootgesteld aan Taltz, hetgeen
neerkomt op 3.531 patiëntjaren blootstelling.
Drie placebogecontroleerde fase III-studies naar plaque psoriasis werden samengevoegd om de
veiligheid van Taltz te beoordelen in vergelijking met placebo tot 12 weken na start van de
behandeling. In totaal werden 3.119 patiënten geëvalueerd (1.161 patiënten op 80 mg elke 4 weken
(Q4W), 1.167 patiënten op 80 mg elke 2 weken (Q2W) en 791 patiënten op placebo).
Tabel 1.

Lijst met bijwerkingen in klinische studiesa

Systeem/orgaanklasse

Infecties en parasitaire aandoeningen
Zeer vaak
Bovenste
luchtweginfectieb
Vaak
Tinea-infectie
Soms
Influenza
Rinitis
Orale candidiasisc
Conjunctivitis
Cellulitisd
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Soms
Neutropenie
Trombocytopenief

Taltz

Placebo

Q4W
(N = 1.161)
n (%)

Q2W
(N = 1.167)
n (%)

(N = 791)
n (%)

155 (13,4)

163 (14,0)

101 (12,8)

10 (0,9)
10 (0,9)
10 (0,9)
2 (0,2)
1 (0,1)
10 (0,9)

17 (1,5)
8 (0,7)
9 (0,8)
9 (0,8)
8 (0,7)
9 (0,8)

1 (0,1)
0
0
0
3 (0,4)
2 (0,3)

3 (0,3)
2 (0,2)

6 (0,5)
2 (0,2)

1 (0,1)
0

16 (1,4)

4 (0,5)

23 (2,0)

5 (0,6)

Ademhalingsstelsel-, borstkast- en mediastinumaandoeningen
Vaak
Orofaryngeale pijn
20 (1,7)
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak
Misselijkheid
15 (1,3)
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Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Urticaria
6 (0,5)
10 (0,9)
0
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer vaak
Reacties op de
150 (12,9)
196 (16,8)
26 (3,3)
injectieplaatse
a
Placebogecontroleerde klinische studies (fase III) bij patiënten met matige tot ernstige plaque
psoriasis, blootgesteld aan ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W of placebo tot 12 weken
behandelingsduur.
b
Bovenste luchtweginfectie waaronder nasofaryngitis en bovenste luchtweginfectie
c
Orale candidiasis gedefinieerd als gebeurtenissen met de voorkeurstermen orale candidiasis en orale
schimmelinfectie.
d
Cellulitis waaronder cellulitis door stafylokokken en externe oorcellulitis en erysipelas
e
Reacties op de injectieplaats kwamen vaker voor bij personen met een lichaamsgewicht < 60 kg,
vergeleken met de groep met een lichaamsgewicht ≥ 60 kg (25% versus 14% voor de gecombineerde
Q2W- en Q4W-groepen)
f
Gebaseerd op gerapporteerde bijwerkingen
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen
Reacties op de injectieplaats
De meest waargenomen reacties op de injectieplaats waren erytheem en pijn. Deze reacties waren voor
het merendeel licht tot matig van aard en leidden niet tot stoppen met Taltz.
Infecties
In de placebogecontroleerde periode van de klinische fase III-studies naar plaque psoriasis werden
infecties gerapporteerd bij 27,2% van de patiënten tot 12 weken behandeld met Taltz, vergeleken met
22,9% van de patiënten behandeld met placebo.
De meerderheid van de infecties was niet ernstig en licht tot matig van aard, waarvan de meeste niet
noodzaakten tot stoppen met de behandeling. Ernstige infecties kwamen voor bij 13 ( 0,6%) patiënten
behandeld met Taltz en bij 3 (0,4%) patiënten behandeld met placebo (zie rubriek 4.4). Over de hele
behandelperiode werden infecties gerapporteerd bij 52,8% van de patiënten behandeld met Taltz
(46,9 per 100 patiëntjaren). Ernstige infecties werden gerapporteerd bij 1,6% van de patiënten
behandeld met Taltz (1,5 per 100 patiëntjaren).
Laboratoriumonderzoek van neutropenie en trombocytopenie
9% van de patiënten die Taltz kregen ontwikkelde neutropenie. In de meeste gevallen was het aantal
neutrofielen in het bloed ≥ 1.000 cellen/mm3. Een dergelijk niveau van neutropenie kan voortduren,
fluctueren of voorbijgaan. 0,1% van de patiënten die Taltz kregen, ontwikkelde een neutrofielenaantal
in het bloed < 1.000 cellen /mm3. In het algemeen vereiste neutropenie geen stopzetten van de
behandeling met Taltz.
3% van de patiënten blootgesteld aan Taltz kreeg een verandering van een normale baseline
trombocytenwaarde naar < 150.000 trombocyten/mm3 tot ≥ 75.000 trombocyten/mm3.
Trombocytopenie kan voortduren, fluctueren of voorbijgaan.
Immunogeniciteit
Ongeveer 9–17% van de patiënten behandeld met Taltz in de aanbevolen dosering ontwikkelde
antilichamen tegen het geneesmiddel; de meerderheid hiervan betrof lage titers en werd niet in
verband gebracht met afgenomen klinische respons tot 60 weken behandeling. Ongeveer1% van de
patiënten behandeld met Taltz had echter bevestigde neutraliserende antilichamen geassocieerd met
lage concentraties geneesmiddel en afgenomen klinische respons. Een verband tussen
immunogeniciteit en bijwerkingen voortkomend uit de behandeling werd niet duidelijk vastgesteld.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden
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gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.
4.9

Overdosering

Doses tot 180 mg zijn in klinische onderzoeken toegediend zonder dosisbeperkende toxiciteit.
Overdoses tot 240 mg, subcutaan, als een enkele toediening in klinische studies, zijn zonder enige
ernstige bijwerking gerapporteerd. In geval van overdosering wordt aanbevolen de patiënt te
monitoren op elk teken of symptoom van bijwerkingen en onmiddellijk te beginnen met een geschikte
symptomatische behandeling.

5.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1

Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: immunosuppressiva, interleukineremmers, ATC-code: LO4AC13.
Werkingsmechanisme
Ixekizumab is een IgG4 monoclonaal antilichaam dat met hoge affiniteit (< 3 pM) en specificiteit
bindt aan interleukine 17A (zowel IL-17A als IL-17A/F). Verhoogde concentraties van IL-17A zijn in
verband gebracht met de pathogenese van psoriasis door bevordering van keratinocytenproliferatie en
-activering. Neutralisatie van IL-17A door ixekizumab remt deze werking. Ixekizumab bindt niet aan
liganden IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E of IL-17F.
In-vitro-bindingsonderzoeken bevestigden dat ixekizumab niet bindt aan humane Fcγ-receptoren I, IIa,
en IIIa of aan complementcomponent C1q.
Farmacodynamische effecten
Ixekizumab moduleert biologische responses die worden geïnduceerd of gereguleerd door IL-17A.
Gebaseerd op psoriatische huidbioptdata van een fase-I studie, was er een dosisgerelateerde trend te
zien zowel in de richting van afgenomen epidermale dikte, aantal prolifererende keratinocyten, Tcellen en dendritische cellen, als ook van reducties in lokale ontstekingsmarkers vanaf de baseline tot
dag 43. Als directe consequentie verlaagt behandeling met ixekizumab erytheem, verharding en
schilfering die in plaque psoriasis laesies aanwezig zijn.
Klinische werkzaamheid en veiligheid
De werkzaamheid en veiligheid van Taltz werden onderzocht in drie gerandomiseerde, dubbelblinde,
placebogecontroleerde fase III-studies bij volwassen patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis
die in aanmerking kwamen voor fototherapie of systemische therapie (UNCOVER-1, UNCOVER-2,
en UNCOVER-3). De werkzaamheid en veiligheid van Taltz werden ook geëvalueerd versus
etanercept (UNCOVER-2 en UNCOVER-3). Patiënten, gerandomiseerd naar Taltz die sPGAresponders (0,1) waren in week 12, werden opnieuw gerandomiseerd om placebo of Taltz te krijgen
voor een aanvullende 48 weken (UNCOVER-1 en UNCOVER-2); patiënten gerandomiseerd naar
placebo, etanercept of Taltz die geen sPGA-responders (0,1) waren, kregen Taltz tot maximaal
48 weken.
Van de 3.866 patiënten die waren opgenomen in deze drie placebogecontroleerde studies, kreeg 64%
eerder systemische therapie (biological, conventioneel systemische of psoraleen en ultraviolet A
(PUVA)), 43,5% kreeg eerder fototherapie, 49,3% kreeg eerder conventionele systemische therapie en
26,4% kreeg eerder een biological voor de behandeling van psoriasis. Van alle patiënten kreeg 14,9%
ten minste één anti-TNF-alfamiddel en 8,7%een anti-IL-12/IL-23. 23,4% van de patiënten had een
voorgeschiedenis van artritis psoriatica bij baseline.
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In alle drie de studies, waren de coprimaire eindpunten het aantal patiënten die een PASI 75 respons
bereikten en een sPGA van 0 (“gaaf”) or 1 (“minimaal”) respons in week 12 versus placebo. Patiënten
in alle behandelgroepen hadden een mediane PASI-score bij baseline die varieerde van 17,4 tot 18,3;
48,3% tot 51,2% van de patiënten had een sPGA-score bij baseline van ernstig of zeer ernstig en de
gemiddelde numerieke beoordelingsschaal voor jeuk (Numeric Rating Scale, NRS) bij baseline
varieerde van 6,3 tot 7,1.
Klinische respons na 12 weken
In UNCOVER-1 waren 1.296 patiënten opgenomen. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1:1) om
gedurende 12 weken ofwel placebo, ofwel Taltz te krijgen (80 mg elke twee of vier weken [Q2W of
Q4W] na een startdosis van 160 mg).
Tabel 2.

Resultaten werkzaamheid na 12 weken in UNCOVER-1
Aantal patiënten (%)

Eindpunten

Verschil in responsratio t.o.v.
placebo (95% BI)
Taltz
Taltz
80 mg Q4W
80 mg Q2W

Placebo
(N = 431)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 432)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 433)

sPGA van “0” (gaaf)
of “1” (minimaal)

14 (3,2 )

330 (76,4 )a

354 (81,8 )a

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

sPGA van “0” (gaaf)

0

149 (34,5 )a

160 (37,0 )a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

PASI 75

17 (3,9 )

357 (82,6%)a

386 (89,1 )a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

PASI 90

2 (0,5 )

279 (64,6 )a

307 (70,9 )a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

PASI 100

0

145 (33,6 )a

153 (35,3 )a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

58 (15,5 )

305 (80,5 )a

336 (85,9 )a

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

Jeuk NRS reductie
≥ 4b

Afkortingen: N = aantal patiënten in de intent-to-treatpopulatie
N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken, werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
b
Patiënten met Jeuk NRS >= 4 in de uitgangssituatie: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379,
Taltz 80 mg Q2W N = 391
In UNCOVER-2 waren 1.224 patiënten opgenomen. Patiënten werden gerandomiseerd (1:2:2:2) om
gedurende 12 weken ofwel placebo te krijgen, ofwel Taltz (80 mg elke 2 of 4 weken [Q2W or Q4W]
na een startdosis van 160 mg) ofwel etanercept 50 mg tweemaal per week.
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Tabel 3.

Resultaten werkzaamheid na 12 weken in UNCOVER-2
Verschil in responsratio t.o.v.
placebo (95% BI)

Aantal patiënten (%)

Placebo
(N = 168)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 347)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 351)

Etanercept
50 mg
tweemaal per
week
(N = 358)

4 (2,4 )

253 (72,9 )a

292 (83,2 )a

129 (36,0)

1 (0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5a

315 (89,7)a

149 (41,36)a

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

19 (14,1)

225 (76,8)a,b

258 (85,1)a,b

177 (57,8)a

Eindpunten

sPGA van “0”
(gaaf) of “1”
(minimaal)
sPGA van “0”
(gaaf)

Jeuk NRS
reductie ≥ 4d

Taltz
80 mg Q4W

Taltz
80 mg Q2W

70,5 (65,3;
75,7)

80,8 (76,3;
85,4)

31,7 (26,6;
36,7)
75,1 (70,2;
80,1)
59,1 (53,8;
64,4)
30,2 (25,2;
35,2)

41,3 (36,0;
46,6)
87,4 (83,4;
91,3)
70,1 (65,2;
75,0)
39,9 (34,6;
45,1)

62,7 (55,1;
70,3)

71,1 (64,0;
78,2)

Afkortingen: N = aantal patiënten in de intent-to-treatpopulatie
N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken, werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
b
p < 0,001 vergeleken met etanercept
c
p < 0,01 vergeleken met placebo
d
Patiënten met Jeuk NRS > = 4 in de uitgangssituatie: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293,
Taltz 80 mg Q2W N = 303, etanercept N = 306
In UNCOVER-3 waren 1.346 patiënten opgenomen. Patiënten werden gerandomiseerd (1:2:2:2) om
gedurende 12 weken ofwel placebo te krijgen, ofwel Taltz (80 mg elke twee of vier weken [Q2W or
Q4W] na een startdosis van 160 mg) ofwel etanercept 50 mg tweemaal per week.
Tabel 4.

Resultaten werkzaamheid na 12 weken in UNCOVER 3
Aantal patiënten (%)

Verschil in responsratio t.o.v.
placebo (95% BI)
Taltz
Taltz
80 mg Q4W
80 mg Q2W

Placebo
(N = 193)

Taltz
80 mg Q4W
(N = 386)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 385)

Etanercept
50 mg
tweemaal per
week
(N = 382)

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1;
74,2)

73,8 (68,5;
79,1)

0

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

36,0 (31,2;
40,8)
76,9 (71,8;
82,1)
62,2 (56,8;
67,5)

PASI 100

0

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

40,3 (35,4;
45,2)
80,0 (75,1;
85,0)
64,9 (59,7;
70,2)
37,7 (32,8;
42,5)

Eindpunten

sPGA van
“0” (gaaf) of
“1”
(minimaal)
sPGA van
“0” (gaaf)
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35 (30,2; 39,7)

Jeuk NRS
59,0 (51,2;
61,6 (54,0;
33 (20,9)
250 (79,9)a,b
264 (82,5)a,b
200 (64,1)a
c
reductie ≥ 4
66,7)
69,2)
Afkortingen: N = aantal patiënten in de intent-to-treatpopulatie
N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken, werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
b
p < 0,001 vergeleken met etanercept
c
Patiënten met Jeuk NRS >= 4 in de uitgangssituatie: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313,
Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanercept N = 312
Taltz werd in verband gebracht met een snel intredende werkzaamheid met > 50% reductie in
gemiddelde PASI in week 2 (figuur 1). Het percentage patiënten dat PASI 75 bereikte was al in
week 1 significant hoger voor Taltz vergeleken met placebo en etanercept. Ongeveer 25% van de
patiënten behandeld met Taltz bereikte een PASI-score < 5 in week 2, meer dan 55% bereikte de
PASI-score < 5 in week 4, en dit nam toe tot 85% in week 12 (vergeleken met 3%, 14% en 50% voor
etanercept). Bij patiënten behandeld met Taltz werden significante verbeteringen in ernst van jeuk
gezien in week 1.
Figuur 1. PASI-score, percentuele verbetering bij ieder bezoek na de baseline (mBOCF)in de
intent-to-treatpopulatie tijdens periode van inductiedosering – UNCOVER-2 en UNCOVER-3

De werkzaamheid en veiligheid van Taltz werden aangetoond onafhankelijk van leeftijd, geslacht, ras,
lichaamsgewicht, ernst van PASI bij baseline, locatie van de plaques, gelijktijdig voorkomende artritis
psoriatica en voorgaande behandeling met een biological. Taltz was effectief bij patiënten naïef voor
systemische therapie, naïef voor biologicals, aan biologicals/anti-TNF blootgestelde patiënten en bij
patiënten bij wie sprake was van falen van biologicals/anti-TNF-behandeling.
Werkzaamheid bij non-responders op etanercept: voor patiënten geïdentificeerd als een non-responder
voor sPGA (0,1) op etanercept in week 12 in UNCOVER-2 (N = 200) en die werden overgezet op
Taltz 80 mg Q4W na een wash-outperiode van 4 weken, was respectievelijk 73% en 83,5% van de
patiënten in staat een sPGA (0,1) en PASI 75 te bereiken na 12 weken behandeling met Taltz.
In de 2 klinische studies die een actieve comparator bevatten (UNCOVER-2 en UNCOVER-3), was
het percentage van ernstige bijwerkingen 1,9% voor zowel etanercept als voor Taltz, en het percentage
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van stoppen vanwege bijwerkingen was 1,2% voor etanercept en 2,0% voor Taltz. Het percentage van
infecties was 21,5% voor etanercept en 26,0% voor Taltz, waarbij de meerderheid van de bijwerkingen
licht tot matig van aard was. Het percentage van ernstige infecties was 0,4% voor etanercept en 0,5%
voor Taltz.
Behoud van de respons in week 60
Patiënten die in UNCOVER-1 en UNCOVER-2 aanvankelijk gerandomiseerd waren naar Taltz en die
responders waren in week 12 (d.w.z. sPGA-score van 0,1), werden opnieuw gerandomiseerd naar een
additionele 48 weken behandeling met een van de volgende behandelingsregimes: placebo, of Taltz
(80 mg elke 4 of 12 weken [Q4W of Q12W]).
Tabel 5.

Behoud van respons en werkzaamheid in week 60 (studies UNCOVER-1 en
UNCOVER-2)

Verschil in responsratio
t.o.v. placebo (95% BI)

Aantal patiënten (%)
Eindpunten 80 mg Q4W
(inductie) /
placebo
(onderhoud)
(N=191)
Behielden
sPGA van
12 (6,3)
“0” (gaaf)
of “1”
(minimaal)
Behielden
of
3 (1,6)
bereikten
sPGA 0
(gaaf)
Behielden
of
15 (7,9)
bereikten
PASI 75
Behielden
of
9 (4,7)
bereikten
PASI 90
Behielden
of
3 (1,6)
bereikten
PASI 100

80 mg Q2W 80 mg Q4W
(inductie) /
(inductie) /
placebo
80 mg Q4W
(onderhoud) (onderhoud)
(N=211)
(N=195)

16 (7,6)

6 (2,8)

19 (9,0)

10 (4,7)

6 (2,8)

134 (68,7)

96 (49,2)

a

a

145 (74,4)

a

130 (66,7)

a

97 (49,7)

a

80 mg Q2W
(inductie) /
80 mg Q4W
(onderhoud)
(N=211)

173 (78,3)

130 (58,8)

80 mg Q4W 80 mg Q2W
(inductie) /
(inductie) /
80 mg Q4W 80 mg Q4W
(onderhoud) (onderhoud)
62,4 (55,1;
69,8)

70,7 (64,2;
77,2)

47,7 (40,4;
54,9)

56,0 (49,1;
62,8)

74,3 (68,0;
80,5)

a

a

184 (83,3)

a

66,5 (59,3;
73,7)

169 (76,5)

a

62,0 (54,7;
69,2)

71,7 (65,4;
78,0)

127 (57,5)

a

48,2 (40,9;
55,4)

54,6 (47,7;
61,5)

Afkortingen: N = aantal patiënten in de analysepopulatie

N.B.: patiënten van wie gegevens ontbraken werden geteld als non-responders
a
p < 0,001 vergeleken met placebo
Taltz was effectief wat betreft het behoud van respons bij patiënten naïef voor systemische therapie,
biological-naïeve patiënten, aan biological/anti-TNF-blootgestelde patiënten en bij patiënten bij wie
sprake was van falen van biologicals/anti-TNF.
Voor sPGA-responders (0,1) in week 12, opnieuw gerandomiseerd naar stoppen met behandeling
(d.w.z. placebo), was de mediane tijd tot terugval (sPGA ≥ 3) 164 dagen in de geïntegreerde
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UNCOVER-1- en UNCOVER-2-studies. Van deze patiënten bereikte 71,5% opnieuw ten minste een
sPGA (0,1) respons binnen 12 weken na herstarten van de behandeling met Taltz 80 mg Q4W.
Significant grotere verbeteringen werden aangetoond in week 12 vanaf baseline vergeleken met
placebo en etanercept bij nagelpsoriasis (gemeten met de Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), bij
psoriasis capitis (gemeten met de Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) en bij palmoplantaire
psoriasis (gemeten met de Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Deze verbeteringen van
nagelpsoriasis, psoriasis capitis en palmoplantaire psoriasis hielden aan tot week 60 bij patiënten
behandeld met Taltz die sPGA-responders (0,1) waren in week 12.
Kwaliteit van leven/patiënt-gerapporteerde uitkomsten
In week 12 en in alle studies ging Taltz gepaard met statistisch significante verbetering van
gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven zoals vastgesteld door de gemiddelde afname ten opzichte
van baseline in de Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Taltz 80 mg Q2W -10,2 tot -11,1, Taltz
80 mg Q4W -9,4 tot -10,7, etanercept -7,7 tot -8,0 en placebo -1,0 tot -2,0). Een significant groter deel
van de patiënten behandeld met Taltz bereikte een DLQI van 0 of 1. In alle studies ging Taltz gepaard
met een statistisch significante verbetering van ernst van jeuk zoals vastgesteld met de Jeuk NRSscore. Een significant groter deel van de patiënten behandeld met Taltz bereikte een reductie van de
Jeuk NRS ≥ 4 punten in week 12 (84,6% voor Taltz Q2W, 79,2% voor Taltz Q4W en 16,5% voor
placebo) en het profijt bleef aanhouden tot week 60 bij patiënten behandeld met Taltz, die sPGAresponders (0 of 1) waren in week 12. Er was geen enkel teken van verslechtering van depressie tot
week 60 van de behandeling met Taltz zoals vastgesteld door het Quick Inventory of Depressive
Symptomatology Self Report.
Vaccinaties
In een studie bij gezonde personen werd geen veiligheidsprobleem geïdentificeerd bij twee
geïnactiveerde vaccins (tetanus en pneumokokken), gekregen na twee doses ixekizumab (160 mg
gevolgd door een tweede dosis van 80 mg twee weken later). De gegevens over vaccinatie waren
echter onvoldoende om een conclusie te trekken over een adequate immuunrespons op deze vaccins na
toediening van Taltz.
Pediatrische patiënten
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant
om de resultaten in te dienen van onderzoek met Taltz in een of meerdere subgroepen van pediatrische
patiënten met plaque psoriasis (zie rubriek 4.2 voor informatie over pediatrisch gebruik).
5.2

Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie
Na een enkelvoudige subcutane dosis ixekizumab bij patiënten met psoriasis, werden over een
doseringsbereik van 5 tot 160 mg gemiddelde piekconcentraties bereikt binnen 4 tot 7 dagen. De
gemiddelde (SD) maximale plasmaconcentratie (Cmax) van ixekizumab, na de startdosis van 160 mg,
was 19,9 (8,15) µg/ml.
Na de startdosis van 160 mg werd met het 80 mg Q2W toedieningsschema steady state bereikt in
week 8. Gemiddelde (SD) schattingen van Cmax,ss, en Cdal,ss zijn 21,5 (9,16) µg/ml, en
5,23 (3,19) µg/ml.
Na de overstap van het toedieningsschema met 80 mg Q2W naar het toedieningsschema met
80 mg Q4W in week 12, zou steady state bereikt worden na ongeveer 10 weken. Gemiddelde (SD)
schattingen van Cmax,ss, en Cdal,ss zijn 14,6 (6,04) µg/ml, en 1,87 (1,30) µg/ml.
De gemiddelde biologische beschikbaarheid van ixekizumab na subcutane toediening was 54% tot
90% in alle analyses.
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Distributie
In populatiefarmacokinetische analyses was het gemiddelde totale distributievolume bij steady state
7,11 l.
Biotransformatie
Ixekizumab is een monoclonaal antilichaam en ontleedt naar verwachting op dezelfde manier als
endogeen immunoglobuline via katabolisme in kleine peptiden en aminozuren.
Eliminatie
In de populatiefarmacokinetische analyse was de gemiddelde serumklaring 0,0161 l/uur. Klaring is
onafhankelijk van de dosis. De gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd, zoals geschat aan de hand van
populatiefarmacokinetische analyse, is 13 dagen bij patiënten met plaque psoriasis.
Lineariteit/non-lineariteit
De blootstelling (AUC) nam proportioneel toe over een doseringsbereik van 5 tot 160 mg toegediend
als een subcutane injectie.
Ouderen
Van de 4.204 patiënten met plaque psoriasis, in klinische studies blootgesteld aan Taltz, waren er in
totaal 301 65 jaar of ouder en 36 patiënten waren 75 jaar of ouder. Gebaseerd op
populatiefarmacokinetische analyse met een beperkt aantal oudere patiënten (n = 94 voor een leeftijd
van ≥ 65 jaar en n = 12 voor een leeftijd van ≥ 75 jaar), is de klaring bij oudere patiënten en patiënten
jonger dan 65 jaar gelijk.
Nier- of leverfunctiestoornis
Er zijn geen specifieke klinische farmacologische studies gedaan om het effect van nier- en
leverfunctiestoornis op de farmacokinetiek van ixekizumab te beoordelen. Uitscheiding via de nieren
van intact ixekizumab, een IgG MAb, is naar verwachting laag en van ondergeschikt belang; ook
worden IgG MAb’s voornamelijk geëlimineerd via intracellulair katabolisme en beïnvloedt
leverfunctiestoornis naar verwachting de klaring van ixekizumab niet.
5.3

Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Niet-klinische gegevens van cynomolgus-apen duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze
gegevens zijn afkomstig van onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij
herhaalde dosering en reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit.
Toediening van ixekizumab aan cynomolgus-apen gedurende 39 weken in subcutane doses tot
50 mg/kg per week veroorzaakte geen toxiciteit aan de organen of ongewenste effecten op de
immuunfunctie (bijv. T-celafhankelijke antilichaamrespons en NK-celactiviteit). Een wekelijkse
subcutane dosis van 50 mg/kg aan apen is ongeveer 19 keer de 160 mg startdosis van Taltz en
resulteert bij apen in een blootstelling (AUC) die ten minste 61 maal hoger is dan de voorspelde
gemiddelde steady-state-blootstelling bij mensen, toegediend in het aanbevolen toedieningsschema.
Niet-klinische studies om de carcinogene of mutagene potentie van ixekizumab te beoordelen, zijn niet
uitgevoerd.
Er zijn geen effecten op geslachtsorganen, menstruele cycli of op sperma waargenomen bij seksueel
rijpe cynomolgus-apen die gedurende 13 weken ixekizumab kregen in een wekelijkse subcutane dosis
van 50 mg/kg.
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In ontwikkelingstoxiciteitsstudies is aangetoond dat ixekizumab de placenta passeert en aanwezig is in
het bloed van nakomelingen tot een leeftijd van 6 maanden. Een hogere incidentie van postnatale
mortaliteit kwam voor bij het nageslacht van apen aan wie ixekizumab was gegeven vergeleken met
een gelijksoortige controlegroep. Dit was primair gerelateerd aan vroege geboorte of verwaarlozing
van het nageslacht door de moeder, algemene bevindingen bij niet-humane primaatstudies en wordt
beschouwd als klinisch irrelevant.

6.

FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1

Lijst van hulpstoffen

Natriumcitraat
Citroenzuur, watervrij
Natriumchloride
Polysorbaat 80
Water voor injecties
6.2

Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.
6.3

Houdbaarheid

2 jaar.
6.4

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de koelkast (2 ºC – 8 ºC).
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
6.5

Aard en inhoud van de verpakking

1 ml oplossing in een heldere type I-glazen injectiespuit. De injectiespuit is gevat in een wegwerppen
met een enkele dosis. Verpakkingen van 1, 2, of 3 voorgevulde pennen. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
6.6

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Instructies voor gebruik
De instructies voor het gebruik van de pen, bijgesloten in de bijsluiter, moeten nauwgezet worden
opgevolgd.
.
De voorgevulde pen is alleen voor eenmalig gebruik.
Taltz mag niet worden gebruikt als er deeltjes in te zien zijn of als de oplossing troebel is en/of
duidelijk bruin gekleurd.
Taltz dat bevroren is geweest, mag niet worden gebruikt.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.

7.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
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Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

8.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1085/001
EU/1/15/1085/002
EU/1/15/1085/003

9.

DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN
DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning:

10.

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.
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BIJLAGE II
A.

FABRIKANT VAN DE BIOLOGISCH WERKZAME STOF
EN FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE

B.

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN
VAN LEVERING EN GEBRUIK

C.

ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE
HOUDER VAN DE HANDELSVERGUNNING MOETEN
WORDEN NAGEKOMEN

D.

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET
BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND
GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL
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A.

FABRIKANT VAN DE BIOLOGISCH WERKZAME STOF EN FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant van de biologisch werkzame stof
Eli Lilly S.A.
Dunderrow
Kinsale
Co. Cork
Ierland
Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Eli Lilly Italia S.p.A.
Via Gramsci 731/733
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Italië.
B.

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN
GEBRUIK

Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel (zie bijlage I: Samenvatting van de
productkenmerken, rubriek 4.2)

C.

ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE
HANDELSVERGUNNING MOETEN WORDEN NAGEKOMEN

•

Periodieke veiligheidsverslagen

De vereisten voor de indiening van periodieke veiligheidsverslagen worden vermeld in de lijst met
Europese referentiedata (EURD-lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107c, onder punt 7 van
Richtlijn 2001/83/EG en eventuele hierop volgende aanpassingen gepubliceerd op het Europese
webportaal voor geneesmiddelen.
De vergunninghouder zal het eerste periodieke veiligheidsverslag voor dit geneesmiddel binnen
6 maanden na toekenning van de vergunning indienen.

D.

•

Voorwaarden of beperkingen met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van
het geneesmiddel

Risk Management Plan (RMP)

De vergunninghouder voert de verplichte onderzoeken en maatregelen uit ten behoeve van de
geneesmiddelenbewaking, zoals uitgewerkt in het overeengekomen RMP en weergegeven in module
1.8.2 van de handelsvergunning, en in eventuele daaropvolgende overeengekomen RMPaanpassingen.
Een aanpassing van het RMP wordt ingediend:
• op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau;
• steeds wanneer het risicomanagementsysteem gewijzigd wordt, met name als gevolg van het
beschikbaar komen van nieuwe informatie die kan leiden tot een belangrijke wijziging van de
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bestaande verhouding tussen de voordelen en risico’s of nadat een belangrijke mijlpaal (voor
geneesmiddelenbewaking of voor beperking van de risico’s tot een minimum) is bereikt.
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BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER
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A. ETIKETTERING

34

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS – VOORGEVULDE SPUIT

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit
ixekizumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde injectiespuit bevat 80 mg ixekizumab in 1 ml oplossing.

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: natriumcitraat; citroenzuur, watervrij; natriumchloride; polysorbaat 80; water voor
injecties. Zie de bijsluiter voor meer informatie.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie.
1 voorgevulde injectiespuit met 1 ml oplossing
2 voorgevulde injectiespuiten met 1 ml oplossing
3 voorgevulde injectiespuiten met 1 ml oplossing

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Alleen voor eenmalig gebruik.
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik.

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Niet gebruiken als de verzegeling is verbroken.
Niet schudden.

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Nederland

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1085/004 1 voorgevulde injectiespuit
EU/1/15/1085/005 2 voorgevulde injectiespuiten
EU/1/15/1085/006 3 voorgevulde injectiespuiten

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Taltz
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
OMDOOS – VOORGEVULDE SPUIT
1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen
ixekizumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde pen bevat 80 mg ixekizumab in 1 ml oplossing.

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: natriumcitraat; citroenzuur, watervrij; natriumchloride; polysorbaat 80; water voor
injecties. Zie de bijsluiter voor meer informatie.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie.
1 voorgevulde pen met 1 ml oplossing
2 voorgevulde pennen met 1 ml oplossing
3 voorgevulde pennen met 1 ml oplossing

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Alleen voor eenmalig gebruik.
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik.

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Niet gebruiken als de verzegeling is verbroken.
Niet schudden.

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN
(INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Nederland

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1085/001 1voorgevulde pen
EU/1/15/1085/002 2 voorgevulde pennen
EU/1/15/1085/003 3 voorgevulde pennen

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Taltz
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GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN
WORDEN VERMELD
ETIKET VOORGEVULDE INJECTIESPUIT

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Taltz 80 mg injectie
ixekizumab
Subcutaan gebruik

2.

WIJZE VAN TOEDIENING

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.

PARTIJNUMMER

Lot

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 ml

6.

OVERIGE
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GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN
WORDEN VERMELD
ETIKET VOORGEVULDE PEN

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Taltz 80 mg oplossing voor injectie
ixekizumab
Subcutaan gebruik

2.

WIJZE VAN TOEDIENING

3.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP

4.

PARTIJNUMMER

Lot

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 ml

6.

OVERIGE
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B. BIJSLUITER
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Bijsluiter: informatie voor de patiënt
Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit
ixekizumab
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Taltz bevat de werkzame stof ixekizumab.
Ixekizumab behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers (IL-remmers)
worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit, IL-17A
genaamd, neutraliseert; dit eiwit bevordert psoriasis.
Taltz wordt gebruikt voor de behandeling van de huidaandoening “plaque psoriasis” bij volwassenen
met een matige tot ernstige vorm van de aandoening. Taltz vermindert de tekenen en
verschijnselen van de aandoening.
U zult baat hebben van het gebruik van Taltz doordat het de huid verbetert en verschijnselen als
schilfering, jeuk en pijn vermindert.

2.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6. Als u denkt dat u allergisch zou kunnen zijn, vraag dan uw arts om advies voordat u
Taltz gaat gebruiken.
- U heeft een actieve infectie die uw arts belangrijk vindt (bijvoorbeeld actieve tuberculose).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u:
- op dit moment een infectie heeft of als u langdurige of steeds terugkerende infecties heeft,
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- de ziekte van Crohn heeft,
- een ontsteking heeft aan de dikke darm met zweervorming (colitis ulcerosa),
- een andere behandeling voor psoriasis krijgt, zoals een middel dat de afweer onderdrukt of
lichttherapie met ultraviolet licht.
Als u er niet zeker van bent of iets van het bovenstaande voor u geldt, neem dan contact op met uw
arts of verpleegkundige voordat u Taltz gaat gebruiken.
Let op infecties en allergische reacties
Taltz kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder infecties en allergische reacties. Bij
het gebruik van Taltz moet u letten op verschijnselen van deze aandoeningen.
Stop met het gebruik van Taltz en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een
verschijnsel opmerkt dat wijst op een ernstige infectie of een allergische reactie. Dergelijke
verschijnselen staan vermeld onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Taltz wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat het in deze leeftijdsgroep niet
is onderzocht.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
- Gebruikt u naast Taltz nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts, apotheker of verpleegkundige.
- Vertel het ook uw arts, apotheker of verpleegkundige als u onlangs bent gevaccineerd of
binnenkort een vaccinatie moet krijgen. Tijdens het gebruik van Taltz mag u bepaalde soorten
vaccins niet toegediend krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Tijdens de zwangerschap kunt u beter geen Taltz gebruiken.
Het is niet bekend welke effecten dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen heeft. Als u een vrouw bent
die zwanger kan worden, adviseren wij u om zwangerschap te voorkomen door goede anticonceptie
te gebruiken in de periode dat u Taltz gebruikt en gedurende ten minste 10 weken na het gebruik
van Taltz.
Geeft u borstvoeding of wilt u borstvoeding gaan geven? Neem dan contact op met uw arts voordat u
dit geneesmiddel gebruikt. U en uw arts moeten samen besluiten of u of borstvoeding gaat geven of
Taltz gaat gebruiken. U mag niet allebei doen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Taltz uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te bedienen
beïnvloedt.
Taltz bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis van 80 mg en is dus in wezen
‘natriumvrij’.

3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of
apotheker.
Taltz wordt met een onderhuidse injectie gegeven (subcutane injectie). U en uw arts of
verpleegkundige moeten samen bepalen of u Taltz zelf injecteert.
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Het is belangrijk niet te proberen uzelf te injecteren voordat u door uw arts of verpleegkundige
daarvoor getraind bent. Een verzorger kan u ook uw Taltz injectie geven na de juiste training.
In elke injectiespuit zit één dosis Taltz (80 mg). Elke injectiespuit geeft slechts één dosis af. De
injectiespuit mag niet geschud worden.
Lees de “Gebruiksaanwijzing” voor de injectiespuit zorgvuldig voordat u Taltz gebruikt.
Hoeveel Taltz wordt er gegeven en voor hoe lang?
Uw arts zal bepalen hoeveel Taltz u nodig heeft en voor hoe lang.
- De eerste dosis is 160 mg (twee injecties van 80 mg) als subcutane injectie. Deze kan worden
gegeven door uw arts of verpleegkundige.
- Na de eerste dosis zult u een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10 en
12. Vanaf week 12 zult u iedere 4 weken een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie).
Gebruik een herinneringsmethode om u aan uw volgende dosering te helpen herinneren, zoals een
notitie op uw kalender of in uw agenda, zodat u geen dosis mist of dubbel toedient.
Taltz is bedoeld voor langdurige behandeling. Uw arts of verpleegkundige zal uw aandoening
regelmatig beoordelen om te controleren of de behandeling het gewenste effect heeft.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u meer Taltz heeft gekregen dan zou moeten of als de dosis eerder is toegediend dan is voorgeschreven,
vertel dit dan aan uw arts.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u vergeten bent een dosis Taltz te injecteren, neem dan contact op met uw arts.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Het is beter niet te stoppen met Taltz zonder hierover met uw arts te spreken. Als u stopt met de
behandeling kunnen de verschijnselen van psoriasis terugkomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Ernstige bijwerkingen
Stop het gebruik van Taltz en vertel het uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de
volgende bijwerkingen krijgt. Uw arts beslist of en wanneer u weer met de behandeling kunt beginnen:
Mogelijk ernstige infectie (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen) – de verschijnselen
kunnen onder meer zijn:
- koorts, griepachtige verschijnselen, nachtelijk zweten
- moe gevoel of kortademigheid, hoest die niet overgaat
- warme, rode en pijnlijke huid of pijnlijke huid met blaren
Ernstige allergische reactie (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) –
de verschijnselen kunnen onder meer zijn:
- moeite met ademhalen of slikken
- zwelling van gezicht, lippen, tong of keel
- hevig jeukende huid, met een rode uitslag of bultjes.
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Andere bijwerkingen die zijn gemeld
Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
- infecties van de bovenste luchtwegen, met verschijnselen als keelpijn en een verstopte neus
(nasofaryngitis)
- reacties op de injectieplaats (bijv. rode huid, pijn)
Sommige bijwerkingen komen vaak voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):
- misselijkheid
- tinea-infecties (schimmelinfecties), waaronder voetschimmel
- pijn achter in de keel
Sommige bijwerkingen komen soms voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):
- mondspruw (orale candidiasis)
- griep
- loopneus
- bacteriële huidinfectie
- galbulten
- oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis)
- tekenen van een laag aantal witte bloedcellen, zoals koorts, keelpijn of mondzweren door infecties
(neutropenie)
- laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
van de spuit en op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaar in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de spuit is beschadigd, of als het geneesmiddel troebel
is, duidelijk bruin gekleurd is of als er deeltjes in zitten.

Dit geneesmiddel is alleen voor eenmalig gebruik.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde
manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
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6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is ixekizumab.
In elke voorgevulde injectiespuit zit 80 mg ixekizumab in 1 ml oplossing.
- De andere stoffen in dit middel zijn natriumcitraat; citroenzuur, watervrij; natriumchloride;
polysorbaat 80; water voor injecties.
Hoe ziet Taltz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Taltz is een oplossing in een heldere glazen injectiespuit. De kleur kan variëren van kleurloos tot
lichtgeel.

Verpakkingen van 1, 2 of 3 voorgevulde injectiespuiten. Het is mogelijk dat niet alle genoemde
verpakkingsgrootten in uw land in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ, Utrecht, Nederland.
Fabrikant
Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italië
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Belgique/België/Belgien
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva
Eli Lilly Holdings Limited atstovybė
Tel. +370 (5) 2649600

България
ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország
Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100

Danmark
Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00

Malta
Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Deutschland
Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal
Tel: +372 6 817 280

Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich
Eli Lilly Ges.m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

España
Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

Polska
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 440 33 00
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France
Lilly France SAS
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal
Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska
Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

România
Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Ireland
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland
Icepharma hf.
Sími + 354 540 8000

Slovenská republika
Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Italia
Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος
Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Sverige
Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

United Kingdom
Eli Lilly and Company Limited
Tel: + 44-(0) 1256 315000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Andere informatiebronnen
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bijsluiter: informatie voor de patiënt
Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen
ixekizumab
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
6.
6.

Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Taltz bevat de werkzame stof ixekizumab.
Ixekizumab behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers (IL-remmers)
worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit, IL-17A
genaamd, neutraliseert; dit eiwit bevordert psoriasis.
Taltz wordt gebruikt voor de behandeling van de huidaandoening “plaque psoriasis” bij volwassenen
met een matige tot ernstige vorm van de aandoening. Taltz vermindert de tekenen en
verschijnselen van de aandoening.
U zult baat hebben van het gebruik van Taltz doordat het de huid verbetert en verschijnselen als
schilfering, jeuk en pijn vermindert.
2.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6. Als u denkt dat u allergisch zou kunnen zijn, vraag dan uw arts om advies voordat u
Taltz gaat gebruiken.
- U heeft een actieve infectie die uw arts belangrijk vindt (bijvoorbeeld actieve tuberculose).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u:
- op dit moment een infectie heeft of als u langdurige of steeds terugkerende infecties heeft,
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- de ziekte van Crohn heeft,
- een ontsteking heeft aan de dikke darm met zweervorming (colitis ulcerosa),
- een andere behandeling voor psoriasis krijgt, zoals een middel dat de afweer onderdrukt of
lichttherapie met ultraviolet licht.
Als u er niet zeker van bent of iets van het bovenstaande voor u geldt, neem dan contact op met uw
arts of verpleegkundige voordat u Taltz gaat gebruiken.
Let op infecties en allergische reacties
Taltz kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder infecties en allergische reacties. Bij
het gebruik van Taltz moet u letten op verschijnselen van deze aandoeningen.
Stop met het gebruik van Taltz en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een
verschijnsel opmerkt dat wijst op een ernstige infectie of een allergische reactie. Dergelijke
verschijnselen staan vermeld onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Taltz wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat het in deze leeftijdsgroep niet
is onderzocht.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
- Gebruikt u naast Taltz nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts, apotheker of verpleegkundige.
- Vertel het ook uw arts, apotheker of verpleegkundige als u onlangs bent gevaccineerd of
binnenkort een vaccinatie moet krijgen. Tijdens het gebruik van Taltz mag u bepaalde soorten
vaccins niet toegediend krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Tijdens de zwangerschap kunt u beter geen Taltz gebruiken.
Het is niet bekend welke effecten dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen heeft. Als u een vrouw bent
die zwanger kan worden, adviseren wij u om zwangerschap te voorkomen door goede anticonceptie
te gebruiken in de periode dat u Taltz gebruikt en gedurende ten minste 10 weken na het gebruik
van Taltz.
Geeft u borstvoeding of wilt u borstvoeding gaan geven? Neem dan contact op met uw arts voordat u
dit geneesmiddel gebruikt. U en uw arts moeten samen besluiten of u of borstvoeding gaat geven of
Taltz gaat gebruiken. U mag niet allebei doen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Taltz uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te bedienen
beïnvloedt.
Taltz bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis van 80 mg en is dus in wezen
‘natriumvrij’.

3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of
apotheker.
Taltz wordt met een onderhuidse injectie gegeven (subcutane injectie). U en uw arts of
verpleegkundige moeten samen bepalen of u Taltz zelf injecteert.
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Het is belangrijk niet te proberen uzelf te injecteren voordat u door uw arts of verpleegkundige
daarvoor getraind bent. Een verzorger kan u ook uw Taltz injectie geven na de juiste training.
In elke pen zit één dosis Taltz (80 mg). Elke pen geeft slechts één dosis af. De pen mag niet geschud
worden.
Lees de “Gebruiksaanwijzing” voor de pen zorgvuldig voordat u Taltz gebruikt.
Hoeveel Taltz wordt er gegeven en voor hoe lang?
Uw arts zal bepalen hoeveel Taltz u nodig heeft en voor hoe lang.
- De eerste dosis is 160 mg (twee injecties van 80 mg) als subcutane injectie. Deze kan worden
gegeven door uw arts of verpleegkundige.
- Na de eerste dosis zult u een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10 en
12. Vanaf week 12 zult u iedere 4 weken een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie).
Gebruik een herinneringsmethode om u aan uw volgende dosering te helpen herinneren, zoals een
notitie op uw kalender of in uw agenda, zodat u geen dosis mist of dubbel toedient.
Taltz is bedoeld voor langdurige behandeling. Uw arts of verpleegkundige zal uw aandoening
regelmatig beoordelen om te controleren of de behandeling het gewenste effect heeft.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u meer Taltz heeft gekregen dan zou moeten of als de dosis eerder is toegediend dan is voorgeschreven,
vertel dit dan aan uw arts.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u vergeten bent een dosis Taltz te injecteren, neem dan contact op met uw arts.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Het is beter niet te stoppen met Taltz zonder hierover met uw arts te spreken. Als u stopt met de
behandeling kunnen de verschijnselen van psoriasis terugkomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Ernstige bijwerkingen
Stop het gebruik van Taltz en vertel het uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de
volgende bijwerkingen krijgt. Uw arts beslist of en wanneer u weer met de behandeling kunt beginnen:
Mogelijk ernstige infectie (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen) – de verschijnselen
kunnen onder meer zijn:
- koorts, griepachtige verschijnselen, nachtelijk zweten
- moe gevoel of kortademigheid, hoest die niet overgaat
- warme, rode en pijnlijke huid of pijnlijke huid met blaren
Ernstige allergische reactie (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) –
de verschijnselen kunnen onder meer zijn:
- moeite met ademhalen of slikken
- zwelling van gezicht, lippen, tong of keel
- hevig jeukende huid, met een rode uitslag of bultjes.
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Andere bijwerkingen die zijn gemeld
Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
- infecties van de bovenste luchtwegen, met verschijnselen als keelpijn en een verstopte neus
(nasofaryngitis)
- reacties op de injectieplaats (bijv. rode huid, pijn)
Sommige bijwerkingen komen vaak voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):
- misselijkheid
- tinea-infecties (schimmelinfecties), waaronder voetschimmel
- pijn achter in de keel
Sommige bijwerkingen komen soms voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):
- mondspruw (orale candidiasis)
- griep
- loopneus
- bacteriële huidinfectie
- galbulten
- oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis)
- tekenen van een laag aantal witte bloedcellen, zoals koorts, keelpijn of mondzweren door infecties
(neutropenie)
- laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
van de pen en op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaar in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de pen is beschadigd, of als het geneesmiddel troebel is,
duidelijk bruin is of als er deeltjes in zitten.
Dit geneesmiddel is alleen voor eenmalig gebruik.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde
manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
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6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is ixekizumab.
In elke voorgevulde pen zit 80 mg ixekizumab in 1 ml oplossing.
- De andere stoffen in dit middel zijn natriumcitraat; citroenzuur, watervrij; natriumchloride;
polysorbaat 80; water voor injecties.
Hoe ziet Taltz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Taltz is een oplossing in een heldere glazen injectiespuit. De kleur kan variëren van kleurloos tot
lichtgeel.
De injectiespuit zit in een wegwerppen met één dosis.
Verpakkingen van 1, 2 of 3 voorgevulde pennen. Het is mogelijk dat niet alle genoemde
verpakkingsgrootten in uw land in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ, Utrecht, Nederland.
Fabrikant
Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italië
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Belgique/België/Belgien
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva
Eli Lilly Holdings Limited atstovybė
Tel. +370 (5) 2649600

България
ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország
Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100

Danmark
Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00

Malta
Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Deutschland
Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal
Tel: +372 6 817 280

Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich
Eli Lilly Ges.m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

España
Lilly S.A.

Polska
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
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Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France
Lilly France SAS
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal
Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska
Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

România
Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Ireland
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland
Icepharma hf.
Sími + 354 540 8000

Slovenská republika
Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Italia
Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος
Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Sverige
Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

United Kingdom
Eli Lilly and Company Limited
Tel: + 44-(0) 1256 315000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Andere informatiebronnen
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gebruikershandleiding
Taltz 80mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit
Ixekizumab

Voordat u uw voorgevulde injectiespuit gebruikt:
Belangrijk om te weten
•
•
•
•
•

Lees voordat u de Taltz voorgevulde injectiespuit gaat gebruiken de stapsgewijze instructies
door en volg alle aanwijzingen nauwgezet op. Bewaar de gebruikershandleiding en raadpleeg
deze als dat nodig is.
De voorgevulde injectiespuit bevat 1 dosis Taltz. De injectiespuit is ALLEEN VOOR
EENMALIG GEBRUIK.
De injectiespuit mag niet geschud worden.
Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen bij het kiezen van de plaats op uw
lichaam om uw dosis te injecteren.
Lees de bijsluiter van Taltz in deze verpakking voor meer informatie over uw geneesmiddel.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees alle stapsgewijze aanwijzingen aandachtig voordat u de Taltz voorgevulde injectiespuit
gebruikt en volg deze aanwijzingen nauwgezet op.
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Onderdelen
Plaats voor de
duim
Groene
zuigerstang

Handgreep voor
de vingers
Grijze zuiger
Cilinder met
geneesmiddel

Naald

Naaldhuls

1

KLAARMAKEN

1a

Haal de injectiespuit uit de koelkast. Wacht 30 minuten voordat u de spuit
gebruikt om hem op kamertemperatuur te laten komen.
GEBRUIK GEEN warmtebronnen om het geneesmiddel te verwarmen, zoals
een magnetron, warm water of direct zonlicht.

1b

Verzamel alles wat u nodig heeft voor uw injectie:
•
•
•

1 alcoholdoekje
1 wattenbolletje of een stukje gaas
1 naaldencontainer voor het weggooien van de spuit
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30
minutes
1
minuten

1c
Vervaldatum

Controleer de voorgevulde spuit aan de buitenzijde
op beschadigingen. Haal de naaldhuls niet van de spuit
af voordat u klaar bent om te injecteren. Controleer het
etiket. Controleer of de naam Taltz op het etiket staat.
Het geneesmiddel moet helder zijn. De kleur kan
variëren van kleurloos tot lichtgeel.
GEBRUIK de spuit NIET en gooi hem weg zoals u
verteld is, als u een van de volgende zaken opmerkt:
•
•
•

1d

Was uw handen voordat u uw geneesmiddel injecteert.

1e

Kies de plaats om te injecteren.

Boven
arm

Buik

Bovenbeen

1f

De uiterste gebruiksdatum is verlopen.
De spuit ziet er beschadigd uit.
Het geneesmiddel ziet er troebel uit, is duidelijk
bruin gekleurd of het heeft kleine deeltjes.

U kunt injecteren in uw buik, in uw bovenbeen of in de
achterkant van uw bovenarm. Om in uw arm te
injecteren heeft u de hulp van een ander nodig.
Injecteer NIET in een gebied waar de huid gevoelig is,
blauwe plekken heeft, rood of hard is of waar u littekens
of zwangerschapsstrepen heeft. NIET injecteren binnen
2,5 cm van de navel.
Wissel uw injectieplaatsen af. Injecteer NIET steeds
op precies dezelfde plaats. Als uw laatste injectie
bijvoorbeeld in uw linkerbovenbeen was, moet de
volgende injectie in de rechterbovenbeen gegeven
worden of in uw buik of de achterkant van een van de
bovenarmen.

Maak uw huid klaar. Maak de huid schoon met een alcoholdoekje. Laat de plaats van de injectie
op natuurlijke wijze drogen voordat u uw geneesmiddel injecteert.
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2

2a

INJECTEREN

Verwijder de naaldhuls en gooi deze weg.
Zet de naaldhuls er NIET opnieuw op – u kunt de naald
beschadigen en uzelf per ongeluk verwonden.
Raak de naald NIET aan.

2b

Pak voorzichtig een huidplooi op de injectieplaats.

2c

Breng de naald in de huid in onder een hoek van
45 graden. Laat dan de huid langzaam los. Zorg er voor
dat de naald op zijn plaats blijft.
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2d

Druk de zuiger omlaag.
Duw langzaam de zuiger helemaal omlaag tot al het
geneesmiddel is geïnjecteerd. De grijze zuiger moet
helemaal tot aan het eind van de spuit worden gedrukt.
Haal de naald voorzichtig uit uw huid.
Druk een wattenbolletje of een gaasje op de injectieplaats.
Wrijf NIET op de injectieplaats, want dit kan blauwe
plekken veroorzaken. Er kan wat bloed verschijnen. Dat is
normaal.

Groene
zuigerstang

U moet de groene zuigerstang door de schacht van de
spuit heen zien als de injectie afgerond is.

Grijze zuiger

3

VOLTOOIEN

3a

Gooi de voorgevulde spuit weg.
Plaats de naaldhuls NIET weer terug. Gooi de
injectiespuit weg in een prikveilige naaldencontainer of
zoals aangegeven door uw arts, apotheker of
verpleegkundige.

Wanneer u de injectiespuit of de naaldencontainer weggooit:
•
•
•

Gooi de injectiespuit weg in de naaldencontainer of zoals aangegeven door uw arts, apotheker of
verpleegkundige
Hergebruik de gevulde naaldencontainer niet.
Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u niet
meer gebruikt.
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Tips voor de veiligheid
•
•
•
•
•

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw voorgevulde injectiespuit, raadpleeg dan uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
Als u niet goed kunt zien, gebruik uw injectiespuit dan NIET zonder hulp van iemand die
getraind is in het gebruik van de injectiespuit.
Deel uw voorgevulde Taltz injectiespuit NIET met iemand anders. U kunt hen infecteren of
geïnfecteerd worden.
Houd de spuit buiten het zicht en bereik van kinderen.
Als u geen prikveilige naaldencontainer heeft, vraag dan aan uw arts, apotheker of
verpleegkundige waar u er één kunt krijgen.

Veelgestelde vragen
Q.

Wat als ik luchtbelletjes in mijn injectiespuit zie?

A.

Het is normaal dat er soms luchtbelletjes in de spuit zitten. Taltz wordt onderhuids geïnjecteerd
(subcutane injectie). Bij dit soort injecties zijn luchtbelletjes geen probleem. Ze zijn niet schadelijk
voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Q.

Wat als er een druppel vloeistof op de naaldpunt zit als ik de naaldhuls verwijder?

A.

Druppels vloeistof op de naaldpunt zijn niet erg. Ze zijn niet schadelijk voor u hebben geen invloed
op uw dosis.

Q.

Wat als ik de zuiger niet kan indrukken?

A.

Als de zuiger vast zit of beschadigd is:
•
•

Gebruik de injectiespuit NIET meer.
Haal de naald uit uw huid.

Q.

Hoe weet ik of ik de hele injectie heb gegeven?

A.

Als u uw volledige injectie hebt gehad:
•
•

moet de groene zuigerstang door de schacht van de spuit te zien zijn.
moet de grijze zuiger helemaal tot aan de naald aan het eind van de injectiespuit zijn
geduwd.

Lees de volledige gebruikershandleiding en de patiëntenbijsluiter van Taltz in deze verpakking om
meer over uw geneesmiddel te weten te komen.
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Gebruikershandleiding
Taltz 80mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Ixekizumab

Voordat u uw voorgevulde pen gebruikt:
Belangrijk om te weten
•
•
•
•
•
•

Lees voordat u de Taltz voorgevulde pen gaat gebruiken de stapsgewijze instructies door en
volg alle aanwijzingen nauwgezet op. Bewaar de gebruikershandleiding en raadpleeg deze als
dat nodig is.
De voorgevulde pen bevat 1 dosis Taltz. De pen is ALLEEN VOOR EENMALIG GEBRUIK
De voorgevulde pen mag niet geschud worden..
De voorgevulde pen heeft glazen onderdelen. Ga er voorzichtig mee om. Als u de pen op een
hard oppervlak hebt laten vallen, gebruik hem dan niet. Gebruik een nieuwe voorgevulde pen
voor uw injectie.
Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen bij het kiezen van de plaats op uw
lichaam om uw dosis te injecteren.
Lees de bijsluiter van Taltz in deze verpakking voor meer informatie over uw geneesmiddel.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees alle stapsgewijze aanwijzingen aandachtig voordat u de Taltz voorgevulde pen gebruikt en
volg deze aanwijzingen nauwgezet op.
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Onderdelen
Bovenkant
Injectieknop
Blokkeerring
Symbolen voor
vergrendeld/ontgrendeld

Geneesmiddel
Naald
Doorzichtige onderkant

Afdraaibare
bodemdop
Onderkant

1

KLAARMAKEN

1a

Haal de voorgevulde pen uit de koelkast. Wacht 30 minuten voordat u de pen gebruikt
om hem op kamertemperatuur te laten komen.

30
minutes
minuten

GEBRUIK GEEN warmtebronnen om het geneesmiddel te verwarmen, zoals een
magnetron, warm water of direct zonlicht.
1b Verzamel alles wat u nodig heeft voor uw injectie:
•
•
•

1 alcoholdoekje
1 wattenbolletje of een stukje gaas
1 naaldencontainer voor het weggooien van de voorgevulde pen
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1c
Vervaldatum

Controleer de voorgevulde pen. Controleer het etiket.
Overtuig u ervan dat de naam Taltz op het etiket staat.
Het geneesmiddel moet helder zijn. De kleur kan variëren
van kleurloos tot lichtgeel.
GEBRUIK de voorgevulde pen NIET en gooi hem weg
zoals u verteld is, als u een van de volgende zaken
opmerkt:
•
•
•

De uiterste gebruiksdatum is verlopen.
De pen ziet er beschadigd uit.
Het geneesmiddel ziet er troebel uit, is duidelijk
bruin gekleurd of het heeft kleine deeltjes.

1d Was uw handen voordat u uw geneesmiddel injecteert.

1e

Kies de plaats om te injecteren.

Bovenarm

U kunt injecteren in uw buik (het gebied van de maag),
in uw bovenbeen of in de achterkant van uw bovenarm.
Om in uw arm te injecteren heeft u de hulp van een
ander nodig.

Buik

Injecteer NIET in een gebied waar de huid gevoelig is,
blauwe plekken heeft, rood of hard is of waar u littekens
of zwangerschapsstrepen heeft. NIET injecteren binnen
2,5 cm van de navel.

Bovenbeen

Wissel uw injectieplaatsen af. Injecteer NIET steeds
op precies dezelfde plaats. Als uw laatste injectie
bijvoorbeeld in uw linkerbovenbeen was, moet de
volgende injectie in de rechterbovenbeen gegeven
worden of in uw buik of de achterkant van een van de
bovenarmen.
1f

2
2a

Maak uw huid klaar. Maak de huid schoon met een alcoholdoekje. Laat de plaats van de injectie
op natuurlijke wijze drogen voordat u uw geneesmiddel injecteert.

INJECTEREN
Controleer of de blokkeerring op vergrendeld staat.
Verwijder de bodemdop NIET totdat u klaar bent om te
injecteren. Raak de naald NIET aan.
Draai de bodemdop er van af.
Gooi de bodemdop in de afvalbak. U hoeft de
bodemdop niet terug te zetten – dat kan de naald
beschadigen of u kunt uzelf per ongeluk verwonden.
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2b

Zet de doorzichtige onderkant plat en stevig tegen
uw huid.

Injectie in het bovenbeen

2c

Houd de onderkant op uw huid en draai de
blokkeerring dan in de ontgrendelde positie. U bent
nu klaar om te injecteren

2d

Druk de injectieknop in. U hoort een harde klik.
Klik

10
seconden
seconds

Blijf de doorzichtige onderkant stevig tegen uw huid
aan houden. U zult ongeveer 10 seconden na de eerste
klik een tweede harde klik horen. De tweede harde klik
geeft aan dat uw injectie klaar is.
U zult ook de grijze zuiger boven in de doorzichtige
onderkant zien.
Haal de voorgevulde pen van uw huid af.

Grijze
zuiger

Druk een wattenbolletje of een gaasje op de
injectieplaats. Wrijf NIET op de injectieplaats, want dit
kan blauwe plekken veroorzaken. Er kan wat bloed
verschijnen. Dat is normaal.

63

3

VOLTOOIEN

3a

Gooi de voorgevulde pen weg.
Zet de bodemdop NIET terug op de pen. Gooi de
voorgevulde pen weg in een prikveilige
naaldencontainer of zoals aangegeven door uw arts,
apotheker of verpleegkundige.

Wanneer u de voorgevulde pen of de naaldencontainer weggooit:
•
•
•

Gooi de voorgevulde pen weg in de naaldencontainer of zoals aangegeven door uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
Hergebruik de gevulde naaldencontainer niet.
Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u
niet meer gebruikt.

Tips voor de veiligheid
•
•
•
•

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw voorgevulde pen, raadpleeg dan uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
Als u niet goed kunt zien, gebruik uw voorgevulde pen dan NIET zonder hulp van iemand die
getraind is in het gebruik van de pen.
Houd de voorgevulde pen buiten het zicht en bereik van kinderen.
Als u geen prikveilige naaldencontainer heeft, vraag dan aan uw arts, apotheker of
verpleegkundige waar u er één kunt krijgen.

Veelgestelde vragen
Q.
A.

Wat als ik luchtbelletjes in mijn voorgevulde pen zie?
Het is normaal dat er soms luchtbelletjes in de voorgevulde pen zitten. Taltz wordt onderhuids
geïnjecteerd (subcutane injectie). Bij dit soort injecties zijn luchtbelletjes geen probleem. Ze zijn
niet schadelijk voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Q.
A.

Wat als er een druppel vloeistof op de naaldpunt zit als ik de bodemdop verwijder?
Druppels vloeistof op de naaldpunt zijn niet erg. Ze zijn niet schadelijk voor u hebben geen
invloed op uw dosis.

Q.

Wat als ik de voorgevulde pen ontgrendel en de groene injectieknop indruk voordat ik de
bodemdop heb verwijderd?
Haal de bodemdop er niet af. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

A.
Q.
A.

Moet ik de injectieknop ingedrukt houden totdat de injectie klaar is?
Dat is niet nodig, maar het kan u helpen de voorgevulde pen vast en stevig tegen uw huid te
houden.

Q.
A.

Wat als de naald zich niet terugtrekt na mijn injectie?
Raak de naald niet aan en zet de bodemdop niet terug. Gooi de voorgevulde pen weg in een
afsluitbare prikveilige naaldencontainer. Neem contact op met uw arts, apotheker of
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verpleegkundige.
Q.
A.

Q.
A.

Wat als ik meer dan 2 klikken hoor bij mijn injectie – 2 harde klikken en een zachte. Heb ik
dan mijn volledige injectie gehad?
Sommige patiënten kunnen een zachte klik horen net vóór de tweede harde klik. Dat is normaal.
Haal de voorgevulde pen niet van uw huid af voordat u de tweede harde klik hoort.
Hoe weet ik dat mijn injectie klaar is?
Nadat u de groen injectieknop indrukt, zult u 2 harde klikken horen. De tweede klik geeft aan dat
uw injectie klaar is. U zult dan ook de grijze zuiger zien boven in de doorzichtige onderkant.

Lees de volledige gebruikershandleiding en de patiëntenbijsluiter van Taltz in deze verpakking
om meer over uw geneesmiddel te weten te komen.
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