KOMT U
WELEENS
TERUGKERENDE
ABCESSEN
TEGEN?
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HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) IS EEN CHRONISCHE, SYSTEMISCHE,
IMMUUNGEMEDIEERDE EN TERUGKERENDE ONTSTEKINGSZIEKTE1,2

Classificatie van de ernst van de aandoening volgens Hurley
Hurley
Stage I:

68%
Abscesvorming, enkel- of
meervoudig, zonder fistel(s)
of littekens2

Hurley
Stage II:

07.13

28%

Illustrative styles

Terugkerende
abscessen, met aanwezigheid
Information
graphics

van fistels en littekens; enkel- of meervoudige,
The illustration style
for information
afzonderlijke
letsels2

graphics carefully combines
brand colours, patient silhouettes
and brand devices. There is an
opportunity to build a dynamic
and colourful visual story.

35%

Hurley
Stage III:

4%

Icons and graphs

Diffuse of bijna diffuse verspreiding,
of meerdere onderling verbonden fistels
en abcessen over het hele oppervlak2

50%
Alle afbeeldingen zijn afkomstig van The New England Journal of Medicine, Jemec GBE, Clinical practice: hidradenitis
suppurativa, 366(2), 160. © 2012 Massachusetts Medical Society. Afgeprint met de permissie van Massachusetts Medical Society2.

De letsels worden vaak beschouwd als gewone abcessen, waardoor
de diagnose gemiddeld pas na 7 jaar wordt gesteld!³
1. Zouboulis CC, et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015;29(4):619-644.
2. Jemec GBE. Clinical practice, Hidradenitis suppurativa. New Engl J Med. 2012;366(2):158-164.
3. Poli F, Jemec GBE, Revuz J. Clinical presentation. In: Jemec GBE, Revuz J, Leyden JJ, eds. Hidradenitis Suppurativa. Heidelberg: Springer-Verlag; 2006:11-24.
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ONGEVEER 1% VAN DE VOLWASSEN BEVOLKING LIJDT AAN HS1
80%

65%

70%

AANWEZIG OP
60% ELKE LEEFTIJD

VROUWEN

50%

50%

35%

40%
30%

CORRELATIE
BESTAAT MET

GENETISCH ASPECT

25%

manifesteert zich vanaf
gemiddeld 21 jaar2 15%
20%

40%
1/3 van de patienten
kennen een familielid met
dezelfde ziekte2

hebben meer
risico om de ziekte
te ontwikkelen

Roken
Obesitas2

10%
0%

GEMATIGDE EN ERNSTIGE HS HEEFT EEN BELANGRIJKE IMPACT OP HET
FYSISCH EN EMOTIONEEL WELZIJN VAN DE PATIENT3

Pijn3

Drainerende fistels3

Geur3

beperkte mobiliteit4

Vermoeidheid3

Schaamte3

Sociaal isolement3

Depressie3

25%

1. Revuz JE, Canoui-Poitrine F, Wolkenstein P, et al. Prevalence and factors associated with hidradenitis suppurativa: Results from two case-control studies. J Am Acad Dermatol. 2008; 59(4):596-601.
2. Collier F, Smith RC, Morton CA. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013;346:f2121 doi:10.1136/bmj.f2121.
3. Matusiak L, et al. Psychophysical aspects of hidradenitis suppurativa. Acta Derm Venereol. 2010;90(3):264-268.
4. Shah N. Hidradenitis Suppurativa: A Treatment Challenge. Am Farm Physician. 2005;72(8):1547-1552.
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ZELFS AL VINDT DE DIAGNOSE VAN HS VAAK LAAT PLAATS, HET IS RELATIEF
EENVOUDIG OM DEZE DIAGNOSE TE STELLEN

3 criteria voor de diagnose1,2

96%

primaire diagnose

1.TYPISCHE LETSELS
Primaire letsels

voorspelbaarheid

35%

07.13

Icons and graphs

Secundaire
letsels
Illustrative
styles

Information graphics
The illustration style for information
graphics carefully combines
brand colours, patient silhouettes
and brand devices. There is an
Abces
opportunityLitteken
to build a Drainerende
dynamic fistel
and colourful visual story.

Nodule

Vrouw

2.TYPISCHE LOCATIES

58%

Geassocieerde
letsels: folliculitis,
mee-eters (enkel of
dubbel), cysten, acné
Geavanceerde ziekte

3.CHRONICITEIT EN
RECIDIEVEN
50%

Man

70%

26%

25%

5%

50%

92%

33%

74%

56%

2 recidieven
gedurende de
laatste 6 maand

1. Zouboulis CC, et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015;29(4):619-644.
2. Vinding GR et al. The prevalence of inverse recurrent suppuration: a population-based study of possible hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. 2014 Apr;170(4):884-9.
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DE OORZAAK VAN HS1,2

80%

GENETISCHE
AANLEG

65%

70%
60%

Fistels

Hormonen

50%

Commensale

Folliculaire 40%
35% hyperkeratose

50%

40%
micro-organismen

25%

30%

15%

20%
10%

Secundaire bacteriële
infectie

Abcesvorming
Chronische inflammatie

Folliculaire
occlusie

0%

LEVENSSTIJL
Roken
Obesitas
Wrijving

Dilatatie van de
haarfollikel/cysten
Keratinevezels

Lekkage in
de dermis

Epitheelweefsel
Aangeboren immuunrespons

(IL-1, TNF-α antimicrobiële peptiden, ...)

25%

1. Van der Zee HH, et al. Hidradenitis Suppurativa: viewpoint on clinical phenotyping, pathogenesis and novel treatments. Exp Derm. 2012, 21, 735-739.
2. Nazary M, et al. Pathogenesis and pharmacotherapy of hidradenitis suppurativa. Eur J. of Pharmacology. 672 (2011): 1-8.
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HOE HS TE BEHANDELEN?1,2
• HS is een chronische huidziekte die intensieve zorgen vereist. Raad uw patiënt aan om een
dermatoloog te bezoeken voor de behandeling van deze ziekte.
• Er zijn meerdere geassocieerde comorbiditeiten geobserveerd zoals obesitas, metabool syndroom,
inflammatoire darmziekten, hormonale problemen, depressie, ...3

35%

• Algemene maatregelen in de behandeling van HS zijn pijnbeheersing, gewichtsverlies, stoppen met
07.13
roken en de behandeling van
de secundaire infecties.1

Icons and graphs

Illustrative styles

• Behandelingsopties zoals voorgesteld door verschillende experten en gebaseerd op de EDF1 richtlijnen
Information
graphics
2
en het voorgesteld algoritme
.
The illustration style for information
graphics carefully combines
brand colours,
patient
silhouettes
ERNST
VAN
DE ZIEKTE
and brand devices. There is an
opportunity to build a dynamic
Deroofing, laser, locale excisie
Brede chirurgische excisie
and colourful visual story.

1 Tetracyclines PO
≥4 maand
Minocycline 100 of 		
200 mg/d (afhankelijk van
lichaamsgewicht)

2 Clindamycine en
Rifampicine PO
10 weken (max 12)
Clindamycine
2x300 mg/d

OF

EN

Doxycycline 2x100 mg/j

Rifampicine
600 mg/d

OF

3 Anti-TNF
Kan enkel voorgeschreven
worden voor HS door een
dermatoloog na
1 en 2
voor de gematigde
en ernstige HS
(Hurley II en III)

50%

Lymecycline 2x300 mg/j
EDF: European Dermatology Forum; PO: per oral; TNF: Tumor Necrosis Factor
1. Zouboulis CC et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. JEADV 2015;29:619–644. 2. Gulliver W et al. Evidence-based approach to the treatment of
hidradenitis suppurativa/acne inversa, based on the European guidelines for hidradenitis suppurativa. Rev Endocr Metab Disord. 2016;17(3):343-351. 3. Kohorst JJ, Kimball AB, Davis MDP. Systemic
associations of hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol 2015;73:S27–35.
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HUMIRA®?

80% ® (adalimumab) is een biologisch geneesmiddel dat voorgeschreven wordt voor verschillende
• Humira
auto-immuunziekten
waarin het ontstekingsproces een rol speelt. Het heeft de indicatie in verschillende
70%
65%
therapeutische domeinen zoals reumatische aandoeningen, uveïtis, inflammatoire darmziekten, psoriasis
60%ziekte van Verneuil, allemaal immuungemedieerde ziekten.
en de

50%

• Het 50%
inhibeert de werking van Tumornecrosefactor-alfa (TNF-alfa), een belangrijk pro-inflammatoir cytokine.
40%

35%®, gelieve de bijsluiter te consulteren.
• Voor40%
meer informatie over Humira
30%
20%

25%
15%®
HUMIRA
IN DE BEHANDELING VAN HS

10%
0%

• Na 12 weken zijn hogere klinische responsen vastgesteld (volgens HISCR*) in real life1
(observationele studie in Spanje) in vergelijking met de fase 3 klinische studies2.
100

% van de patienten die HISCR bereikt op week 12, volgens het Hurley stadium
81.8%

Patients, %

01

73.8%

80
60

62,4%
55,1%

44,6%

40
20

PIONEER I
PIONEER II
ADAHS

38,6%

N=83

N=85

N=44

N=70

N=78

Phase III
Clinical trials
Real world data

N=42

0
Hurley II

Hurley III

25%

HISCR: Hidradenitis Suppurativa klinische respons, gedefinieerd als ten minste 50% vermindering het totale aantal abcessen en inflammatoire knobbeltjes, zonder
verhoging van de abcessen of drainerende fistels.
Non Responder Imputation (NRI) analyse pour Pioneer I et II
1. Martorell A et al. Abstract O14-5 presented at European Hidradenitis Suppurativa Foundations (EHSF) 2017, Copenhagen. Exp Dermatol. 2017;26 Suppl 1:3-38.
2. Kimball AB et al. Two Phase 3 Trials of Adalimumab for Hidradenitis Suppurativa. New Engl J Med. 2016 Aug 4;375(5):422-34
*HISCR: Hidradenitis Suppurativa klinische respons, gedefinieerd als ten minste 50% vermindering het totale aantal abcessen en inflammatoire knobbeltjes, zonder verhoging van de abcessen of
drainerende fistels.
ADAHS studie: retrospectieve multicenter studie in 9 gespecialiseerde Spaanse eenheden, met Hurley II en III (n = 86) patiënten die een behandeling opgestart hebben met adalimumab.
Pioneer I en II: Fase III klinische studies met Hurley II en III patiënten (n = 316), die 40 mg Humira per week kregen vanaf week 4 (na de opstart met 160 op week 0 en 80 mg na 2 weken).
In de Pioneer 2 studie werd de inname van een oraal antibioticum toegelaten.
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DE POSOLOGIE VAN HUMIRA® VOOR HS

35%

Wekelijks vanaf
week 4

07.13

Icons and graphs

Illustrative styles
Information graphics
The illustration style for information
graphics carefully combines
brand colours, patient silhouettes
and brand devices. There is an
opportunity to build a dynamic
and
80colourful visual story. 40
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80%

65%

70%
60%

50%

50%

35%

40%
30%
20%

40%

25%
15%

10%
0%

BIJKOMENDE
INFORMATIE
25%

29
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HUMIRA® VEILIGHEIDSINFORMATIE

Contra-indicaties*
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen
• Actieve tuberculose of andere ernstige infecties zoals sepsis en andere opportunistische infecties
• Matig tot ernstig hartfalen (NYHA klasse III/IV)

07.13

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35%

Illustrative
Infecties,
in het bijzonderstyles
ernstige infecties, tuberculose en andere opportunistische Icons
infectiesand graphs
Ouderen (hoger risico op infecties)
Information
graphics
Reactivering
van hepatitis
B
Neurologische
complicaties
(demyeliniserende
aandoeningen, waaronder multiple sclerose)
The illustration style
for information
Allergische
reacties
graphics carefully combines
Maligniteiten
brand colours, patient silhouettes
Lymphomas
and brand devices. There is an
Hematologische reacties
opportunity to build a dynamic
Vaccinaties (! Geen levende vaccins: BCG, gele koorts, varicella, mazelen, bof,…)
andhartfalen
colourful visual story.
Congestief
Vorming van auto-immuunantilichamen (lupusachtig syndroom)
Chirurgie
Zwangerschap en borstvoeding
Screening vóór initiatie van de behandeling*

•
•
•
•
•

50%

Tuberculose => Mantoux test en Radiografie van de longen
Hepatitis B
Niet-melanoom huidkanker
Dysplasie of coloncarcinoom (bij patiënten lijdend aan colitis ulcerosa met verhoogd risico)
Centrale demyeliniserende aandoeningen (bij patiënten met niet-infectieuze intermediaire uveïtis)

* Zie Humira® Samenvatting van de Productkenmerken voor volledige productinformatie
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit/
Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen/ Humira 40 mg/0,8 ml oplossing voor
injectie voor 80%
gebruik bij kinderen . KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Elke
voorgevulde spuit van 0,4 ml bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab/ Elke voorgevulde
pen van 0,4 ml
bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab/ Elke injectieflacon van 0,8 ml
70%
bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab. Adalimumab is een recombinant humaan
monoklonaal antilichaam dat tot expressie wordt gebracht in Chinese Hamster Ovariumcellen.
60%lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM : Oplossing voor
Voor de volledige
injectie. Heldere, kleurloze oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Reumatoïde artritis: Humira
50%
is in combinatie met methotrexaat bestemd voor :-de behandeling van volwassen
patiënten met
50%
matige tot ernstige, actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op antireumatische
geneesmiddelen, waaronder methotrexaat, ontoereikend is gebleken. - de behandeling van
40%
volwassen patiënten
artritis die niet eerder behandeld
40% met ernstige en progressieve reumatoïde35%
zijn met methotrexaat. Humira kan gegeven worden als monotherapie in geval van intolerantie
voor methotrexaat of wanneer voortgezette behandeling met methotrexaat ongewenst is. Het is
30%
aangetoond dat
Humira de progressie
25%van gewrichtsschade remt, wat gemeten is door middel
van röntgenonderzoek, en de fysieke functie verbetert wanneer het gegeven wordt in combinatie
met methotrexaat.
Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis
20% Juveniele idiopathische artritis;
15%
Humira is in combinatie met methotrexaat bestemd voor de behandeling van actieve
polyarticulaire juveniele idiopathische artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die een
ontoereikende10%
respons hebben gehad op één of meerdere antireumatische middelen. Humira
kan als monotherapie worden gebruikt in geval van intolerantie voor methotrexaat of wanneer
voortgezette behandeling
met methotrexaat ongewenst is (voor de werkzaamheid van
0%
monotherapie zie rubriek 5.1). Het gebruik van Humira is niet onderzocht bij patiënten jonger dan
2 jaar. Enthesitis-gerelateerde artritis: Humira is bestemd voor de behandeling van actieve
enthesitis-gerelateerde artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een ontoereikende respons hebben
gehad op conventionele therapie of die conventionele therapie niet verdragen (zie rubriek 5.1).
Axiale spondylartritis: - Spondylitis ankylopoetica (AS): Humira is bestemd voor de behandeling
van ernstige actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen die onvoldoende gereageerd
hebben op conventionele therapie.- Axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van AS:
Humira is bestemd voor de behandeling van volwassenen met ernstige axiale spondylartritis
zonder röntgenologisch bewijs van AS, maar met objectieve tekenen van ontsteking door
verhoogde CRP en/of MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, of die intolerant zijn
voor, non-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).Artritis psoriatica: Humira is
bestemd voor de behandeling van actieve en progressieve artritis psoriatica bij volwassen
patiënten wanneer de respons op eerdere therapie met antireumatische geneesmiddelen
ontoereikend is gebleken. Het is aangetoond dat Humira de mate van progressie van perifere
gewrichtsschade remt zoals gemeten door middel van röntgenonderzoek bij patiënten met het
polyarticulaire symmetrische subtype van de aandoening (zie rubriek 5.1) en dat Humira het
lichamelijk functioneren verbetert. Psoriasis: Humira is bestemd voor de behandeling van matige
tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor
systemische therapie. Juveniele plaque psoriasis: Humira is bestemd voor de behandeling van
ernstige chronische plaque psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar die een
ontoereikende respons hebben gehad op, of niet geschikt zijn voor, topicale therapie en
lichttherapieën. Hidradenitis suppurativa: Humira is bestemd voor de behandeling van actieve
matige tot ernstige hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassenen en adolescenten
vanaf 12 jaar met ontoereikende respons op conventionele systemische HS behandelingen (zie
rubriek 5.1 en 5.2). De ziekte van Crohn: Humira is bestemd voor de behandeling van matig tot
ernstig actieve ziekte van Crohn, bij volwassen patiënten die niet gereageerd hebben op een
volledige en adequate behandeling met een corticosteroïd en/of een immunosuppressivum, of
die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat.
Juveniele ziekte van Crohn: Humira is bestemd voor de behandeling van matig tot ernstig actieve
ziekte van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een ontoereikende respons hebben gehad op
conventionele behandeling waaronder primaire voedingstherapie en een corticosteroïde en/of
een immunomodulator, of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een
contra-indicatie bestaat. Colitis ulcerosa: Humira is bestemd voor de behandeling van matig tot
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ernstig actieve colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een ontoereikende respons hebben
gehad op conventionele therapie, waaronder corticosteroïden en 6-mercaptopurine (6-MP) of
azathioprine (AZA), of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een
contra-indicatie bestaat. Uveitis: Humira is geïndiceerd voor de behandeling van niet-infectieuze
uveitis intermediair, uveitis posterior en panuveïtis bij volwassen patiënten die een ontoereikende
respons65%
hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die minder corticosteroïden moeten
gebruiken of voor wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. DOSERING EN WIJZE VAN
TOEDIENING:De Humira-behandeling dient te worden geïnitieerd en plaats te vinden onder
toezicht van medische specialisten met ervaring in het diagnosticeren en behandelen van de
aandoeningen waarvoor Humira is bestemd. Oogartsen wordt geadviseerd om te overleggen met
een geschikte specialist voor aanvang van de behandeling met Humira (zie rubriek 4.4). Patiënten
die behandeld worden met Humira dient een speciale Humira veiligheidsinformatiekaart voor
patiënten (patiëntenkaart) gegeven te worden. Na de injectietechniek goed te hebben geoefend,
kunnen patiënten zelf Humira injecteren als hun arts beslist dat dit passend is, en met medische
follow-up voor zover dit nodig is. Gedurende de behandeling met Humira moeten andere
gelijktijdige behandelingen (bijv. corticosteroïden en/of immuunmodulerende middelen) worden
geoptimaliseerd. Dosering: -Reumatoïde artritis: De aanbevolen dosis Humira voor volwassen
patiënten met reumatoïde artritis is 40 mg adalimumab eenmaal per twee weken toegediend als
een enkele dosis via subcutane injectie. Methotrexaat wordt voortgezet tijdens de behandeling
met Humira. Glucocorticoïden, salicylaten, niet-steroïde anti-inflammatoire middelen of
analgetica kunnen gedurende de behandeling met Humira worden gecontinueerd. Aangaande de
combinatie met andere antireumatische geneesmiddelen anders dan methotrexaat, zie rubrieken
4.4 en 5.1. Bij gebruik als monotherapie, kunnen patiënten die een afname in hun respons
hebben baat hebben bij een verhoging van de dosering adalimumab tot 40 mg per week.
Beschikbare data geven aan dat de klinische respons normaal binnen 12 weken behandeling
wordt bereikt. Het vervolgen van de therapie in patiënten die in deze periode nog niet reageren
op het geneesmiddel, dient heroverwogen te worden. Onderbreking van de toediening. Het kan
nodig zijn de toediening te onderbreken, bijvoorbeeld voor een operatie of wanneer een ernstige
infectie optreedt. Beschikbare gegevens suggereren dat het opnieuw starten met Humira na
stopzetting voor 70 dagen of langer, resulteerde in een even grote klinische respons en een
vergelijkbaar veiligheidsprofiel als voor de onderbreking. - Spondylitis ankylopoetica, axiale
spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van AS en artritis psoriatica:De aanbevolen dosis
Humira voor patiënten met spondylitis ankylopoetica, axiale spondylartritis zonder röntgenologisch
bewijs van AS en voor patiënten met artritis psoriatica is 40 mg adalimumab eenmaal per twee
weken toegediend als een enkele dosis via subcutane injectie. Beschikbare data geven aan dat
de klinische respons normaal binnen 12 weken behandeling wordt bereikt. Het vervolgen van de
therapie in patiënten die in deze periode nog niet reageren op het geneesmiddel, dient
heroverwogen te worden. - Psoriasis: De aanbevolen dosering Humira voor volwassen patiënten
bestaat uit een aanvangsdosis van 80 mg, subcutaan toegediend, gevolgd door 40 mg subcutaan
eenmaal per twee weken vanaf één week na de aanvangsdosis.Als een patiënt na 16 weken
behandeling niet gereageerd heeft, dient voortzetting van de therapie zorgvuldig te worden
heroverwogen. Na 16 weken kunnen patiënten die onvoldoende reageren baat hebben bij een
verhoging van de doseringsfrequentie naar 40 mg eenmaal per week. Bij patiënten met
onvoldoende respons op Humira dienen de voordelen en risico’s van voortgezette wekelijkse
behandeling met Humira zorgvuldig te worden afgewogen nadat de doseringsfrequentie is
verhoogd (zie rubriek 5.1). Als de respons voldoende is bij een hogere doseringsfrequentie, kan
de dosering vervolgens weer naar 40 mg eenmaal per twee weken verlaagd worden. -Hidradenitis
suppurativa: Het aanbevolen Humira doseringsschema voor volwassen patiënten met hidradenitis
suppurativa (HS) start met 160 mg op dag 1 (dosis kan worden toegediend als vier injecties van
40 mg op één dag of als twee injecties van 40 mg per dag op twee achtereenvolgende dagen),
gevolgd door 80 mg twee weken later op dag 15 (dosis wordt toegediend als twee injecties van
40 mg op één dag). Twee weken later (dag 29) wordt de therapie voortgezet met een dosis van
40 mg per week. Behandelingen met antibiotica mogen indien nodig tijdens de behandeling met
Humira worden voortgezet. Patiënten wordt aangeraden tijdens de behandeling met Humira
dagelijks een lokaal antiseptisch middel voor hun HS-laesies te gebruiken. Voortzetting van de
behandeling dient zorgvuldig te worden overwogen wanneer een patiënt in week 12 nog geen

25%

29
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Humira voor patiënten met enthesitis-gerelateerde artritis met een leeftijd van 6 jaar of ouder is
respons vertoont. Als de behandeling moet worden onderbroken, kan er opnieuw worden gestart
24 mg/m2 lichaamsoppervlakte, met een maximale enkele dosis van 40 mg adalimumab
met 40 mg Humira per week (zie rubriek 5.1). De verhouding tussen voordelen en risico’s van
eenmaal per twee weken toegediend via subcutane injectie. Het injectievolume wordt bepaald op
aanhoudende lange termijn behandeling moet regelmatig geëvalueerd worden (zie rubriek 5.1).
basis van de lengte en het gewicht van de patiënt. Een 40 mg/0,8 ml kinderflacon is beschikbaar
-De ziekte van Crohn: Het aanbevolen Humira inductiedoseringsschema voor volwassen patiënten
voor patiënten die minder dan de volledige dosis van 40 mg nodig hebben. Voor informatie over
met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn is 80 mg in week 0, gevolgd door 40 mg in week
de dosering voor kinderen zie de Samenvatting van de productkenmerken van Humira 40 mg/0,8
2. Indien er een snellere respons op de therapie nodig is, kan het schema 160 mg in week 0
ml oplossing voor injectie voor gebruik bij kinderen (Tabel 1). Het gebruik van Humira is niet
(dosis kan worden toegediend als vier injecties op één dag of als twee injecties per dag voor twee
onderzocht bij patiënten met enthesitis-gerelateerde artritis jonger dan 6 jaar. - Juveniele plaque
opeenvolgende dagen), 80 mg in week 2 worden gebruikt, waarbij men zich ervan bewust moet
psoriasis: De aanbevolen dosis Humira is 0,8 mg per kilogram lichaamsgewicht (tot een maximum
zijn dat het risico van bijwerkingen hoger is gedurende de inductie.Na de inductiebehandeling is
van 40 mg per dosering) die subcutaan toegediend wordt. De eerste twee doses worden eens per
de aanbevolen dosering 40 mg eenmaal per twee weken via subcutane injectie. Eventueel mag,
week toegediend en de volgende doses eenmaal per twee weken. Voortgezette behandeling dient
indien een patiënt gestopt is met Humira en symptomen van de ziekte terugkeren, Humira
zorgvuldig te worden heroverwogen bij een patiënt die geen respons ervaart binnen 16 weken.
opnieuw worden toegediend. Er is weinig ervaring met opnieuw toedienen na meer dan 8 weken
Als herbehandeling met Humira geïndiceerd is, dient bovenstaande aanbeveling over de dosering
sinds de vorige dosis.Gedurende de onderhoudsbehandeling, kunnen corticosteroïden geleidelijk
en de behandelingsduur gevolgd te worden. De veiligheid van Humira bij kinderen met plaque
worden afgebouwd, overeenkomstig klinische richtlijnen.Sommige patiënten die een verminderde
psoriasis is beoordeeld gedurende gemiddeld 13 maanden.Er is geen relevante toepassing van
respons ervaren kunnen baat hebben bij een verhoging van de doseringsfrequentie naar elke
Humira bij kinderen jonger dan 4 jaar voor deze indicatie. Het injectievolume wordt bepaald op
week 40 mg. Sommige patiënten die geen respons hebben in week 4 kunnen baat hebben bij
basis van het gewicht van de patiënt. Een 40 mg/0,8 ml kinderflacon is beschikbaar voor
voortgezette onderhoudsbehandeling tot en met week 12. Voortgezette behandeling dient
patiënten die minder dan de volledige dosis van 40 mg nodig hebben. Voor informatie over de
zorgvuldig te worden heroverwogen bij een patiënt die geen respons ervaart binnen deze periode.
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zorgvuldig te worden heroverwogen wanneer een patiënt in week 12 nog geen respons vertoont.
gevolgd door 40 mg eenmaal per twee weken vanaf één week na de aanvangsdosis. Er is
Als de behandeling wordt onderbroken, kan er indien nodig opnieuw worden gestart met Humira.
beperkte ervaring met de start van behandeling met uitsluitend Humira. Behandeling met Humira
De verhouding tussen voordelen en risico’s van aanhoudende langetermijnbehandeling moet
kan gestart worden in combinatie met corticosteroïden en/of andere niet-biologische
regelmatig geëvalueerd worden (zie de gegevens voor volwassenen in rubriek 5.1). Er is geen
immuunmodulerende middelen. Corticosteroïden die gelijktijdig worden gebruikt kunnen worden
relevante toepassing van Humira bij kinderen jonger dan 12 jaar met deze indicatie. -Juveniele
afgebouwd overeenkomstig de klinische praktijk, te beginnen twee weken na aanvang van de
ziekte van Crohn: Juveniele ziekte van Crohn bij patiënten < 40 kg: Het aanbevolen Humira
behandeling met Humira. De verhouding tussen voordelen en risico’s van voortgezette
inductiedoseringsschema voor kinderen met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn is 40 mg
langetermijnbehandeling moet jaarlijks geëvalueerd worden (zie rubriek 5.1). Ouderen:
in week 0, gevolgd door 20 mg in week 2. Indien een snellere respons op de therapie nodig is,
Aanpassing van de dosis is niet vereist. Nier- en/of leverfunctiestoornis: Humira is niet onderzocht
kan het schema 80 mg in week 0 (dosis kan worden toegediend als twee injecties op één dag),
in deze patiëntenpopulatie. Er kan geen doseringsadvies worden gegeven. Pediatrische patienten:
40 mg in week 2 worden gebruikt, waarbij men zich ervan bewust moet zijn dat het risico op
- juveniele idiopathische artritis: - Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis in de leeftijd van
bijwerkingen hoger kan zijn wanneer de hogere inductiedosering wordt gebruikt. Na de
2 tot en met 12 jaar: De aanbevolen dosis Humira voor patiënten met polyarticulaire juveniele
inductiebehandeling is de aanbevolen dosering 20 mg eenmaal per twee weken via subcutane
idiopathische artritis in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar is 24 mg/m2 lichaamsoppervlakte, met
injectie. Sommige patiënten die onvoldoende respons ervaren, kunnen baat hebben bij een
een maximale enkele dosis van 20 mg adalimumab (voor patiënten in de leeftijd van 2 tot 4) en
verhoging van de doseringsfrequentie naar elke week 20 mg Humira. Juveniele ziekte van Crohn
met een maximale enkele dosis van 40 mg adalimumab (voor patiënten in de leeftijd van 4 tot en
bij patiënten ≥ 40 kg: Het aanbevolen Humira inductiedoseringsschema voor kinderen met matig
met 12) eenmaal per twee weken toegediend via subcutane injectie. Het injectievolume wordt
tot ernstig actieve ziekte van Crohn is 80 mg in week 0, gevolgd door 40 mg in week 2. Indien
bepaald op basis van de lengte en het gewicht van de patiënt. Voor patiënten die minder dan de
een snellere respons op de therapie nodig is, kan het schema 160 mg in week 0 (dosis kan
volledige dosis van 40 mg nodig hebben, is een 40 mg/0,8 ml kinderflacon beschikbaar. Voor
worden toegediend als vier injecties op één dag of als twee injecties op één dag op twee
informatie over de dosering voor kinderen voor patiënten in de leeftijd van 2-12 jaar zie de
opeenvolgende dagen), 80 mg in week 2 worden gebruikt, waarbij men zich ervan bewust moet
Samenvatting van de productkenmerken van Humira 40 mg/0,8 ml oplossing voor injectie voor
zijn dat het risico op bijwerkingen hoger kan zijn wanneer de hogere inductiedosering wordt
gebruik bij kinderen (tabel 1). - Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis vanaf de leeftijd van
gebruikt.Na de inductiebehandeling is de aanbevolen dosering 40 mg eenmaal per twee weken
13 jaar: Bij patiënten vanaf 13 jaar wordt een dosis van 40 mg eenmaal per twee weken
via subcutane injectie. Sommige patiënten die onvoldoende respons ervaren, kunnen baat
toegediend, ongeacht de lichaamsoppervlakte. Om de volledige dosis van 40 mg toe te dienen,
hebben bij een verhoging van de doseringsfrequentie naar elke week 40 mg Humira. Voortzetting
zijn ook een 40 mg pen en een 40 mg voorgevulde spuit beschikbaar voor patiënten. Beschikbare
van de behandeling dient zorgvuldig te worden overwogen wanneer een patiënt in week 12 nog
data geven aan dat klinische respons meestal binnen 12 weken behandeling bereikt wordt.
geen respons vertoont. Er is geen relevante toepassing van Humira bij kinderen jonger dan 6 jaar
Voortgezette behandeling dient zorgvuldig te worden heroverwogen bij een patiënt die geen
voor deze indicatie. -Juveniele colitis ulcerosa: De veiligheid en werkzaamheid van Humira bij
respons ervaart binnen deze periode. Er is geen relevante toepassing van Humira bij patiënten
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens
jonger dan 2 jaar voor deze indicatie. - Enthesitis-gerelateerde artritis: De aanbevolen dosis
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beschikbaar. Er is geen relevante toepassing van Humira bij kinderen jonger dan 4 jaar voor deze
indicatie. - Artritis psoriatica en axiale spondylartritis waaronder spondylitis ankylopoetica. Er is
80%
geen relevante
toepassing van Humira bij pediatrische patiënten voor de indicaties spondylitis
ankylopoetica en artritis psoriatica. Juveniele uveitis: De veiligheid en werkzaamheid van Humira
bij kinderen 70%
in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen
gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: Humira wordt toegediend via subcutane injectie.
Een volledige gebruiksaanwijzing is te vinden in de bijsluiter. Er is ook een 40 mg pen en een 40
60%
mg voorgevulde
injectiespuit beschikbaar voor patiënten om de volledige 40 mg dosering toe te
dienen. Er is ook een 40 mg /0,8 ml kinderflacon beschikbaar voor patiënten die minder dan de
50% voor de
volledige 40 mg dosering dienen te gebruiken. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid
50%
werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Actieve tuberculose of
andere ernstige infecties zoals sepsis en andere opportunistische infecties (zie rubriek 4.4).
40%
Matig tot ernstig
BIJWERKINGEN: Samenvatting
40%hartfalen (NYHA klasse III/IV) (zie rubriek 4.4).35%
van het veiligheidsprofiel: Humira is tot 60 maanden of langer onderzocht bij 9.506 patiënten in
de belangrijkste gecontroleerde en open label onderzoeken. Bij deze onderzoeken waren
30% met kort bestaande
patiënten betrokken
25% en langer bestaande reumatoïde artritis, met juveniele
idiopathische artritis (polyarticulaire juveniele idiopathische artritis en enthesitis-gerelateerde
artritis) en met
axiale spondylartritis (spondylitis ankylopoetica en axiale spondylartritis zonder
20%
15%
röntgenologisch bewijs van AS), artritis psoriatica, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis,
hidradenitis suppurativa en uveïtis. In de belangrijkste gecontroleerde onderzoeken kregen
10%Humira en 3.801 patiënten een placebo of active-comparator tijdens de
6.089 patiënten
gecontroleerde periode. Het deel van de patiënten dat de behandeling staakte omwille van
bijwerkingen tijdens
0% het dubbelblinde gecontroleerde deel van de belangrijkste onderzoeken
bedroeg 5,9% voor de patiënten die Humira gebruikten en 5,4% voor met controle behandelde
patiënten. De meest gemelde bijwerkingen zijn infecties (zoals nasofaryngitis, infectie van de
bovenste luchtwegen en sinusitis), reacties op de injectieplaats (erytheem, jeuk, bloeding, pijn of
zwelling), hoofdpijn en skeletspierpijn.Voor Humira zijn meldingen van ernstige bijwerkingen
gedaan. TNF-antagonisten zoals Humira hebben een effect op het immuunsysteem en het
gebruik ervan kan de afweer van het lichaam tegen infecties en kanker beïnvloeden. Fatale en
levensbedreigende infecties (waaronder sepsis, opportunistische infecties en TB), HBV-reactivatie
en verscheidene maligniteiten (waaronder leukemie, lymfomen en HSTCL) zijn ook gemeld bij
gebruik van Humira. Ook zijn meldingen gedaan van ernstige hematologische, neurologische en
autoimmuunreacties. Deze omvatten zeldzame gevallen van pancytopenie, aplastische anemie,
centrale en perifere demyeliniserende aandoeningen en meldingen van lupus, lupus-gerelateerde
aandoeningen en Stevens-Johnson-syndroom. Pediatrische patiënten: Bijwerkingen bij kinderen:
In het algemeen waren de bijwerkingen bij kinderen qua frequentie en type vergelijkbaar met de
bij volwassen patiënten waargenomen bijwerkingen. Getabelleerde lijst van bijwerkingen: De
vermelde lijst met bijwerkingen is gebaseerd op ervaring uit klinische studies en op
postmarketingervaring en is weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie hieronder in
Tabel: zeer vaak ( 1/10); vaak ( 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100); zelden (≥
1/10.000 tot < 1/1.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende
ernst. De hoogste frequentie die werd waargenomen bij de verschillende indicaties is opgenomen.
Een asterisk (*) in de ‘Systeem/orgaanklasse’-kolom betekent dat aanvullende informatie elders
in rubriek 4.3, 4.4 en 4.8 gevonden kan worden. Tabel Bijwerkingen: Infecties en parasitaire
aandoeningen*: zeer vaak; luchtweginfecties (waaronder lagere en hogere luchtweginfecties,
pneumonie, sinusitis, faryngitis, nasofaryngitis en virale herpes pneumonie). vaak; systemische
infecties (waaronder sepsis, candidiasis en influenza), intestinale infecties (waaronder virale
gastro-enteritis), huid- en onderhuidinfecties (waaronder paronychia, cellulitis, impetigo, fasciitis
necroticans en herpes zoster), oorontstekingen, orale infecties (waaronder herpes simplex, orale
herpes en tandinfecties), genitale infecties (waaronder vulvovaginale schimmelinfectie),
urineweginfecties (waaronder pyelonefritis), schimmelinfecties, gewrichtsinfecties. soms;
neurologische infecties (waaronder virale meningitis), opportunistische infecties en tuberculose
(waaronder coccidioïdomycose, histoplasmose en MAC-infectie (Mycobacterium avium complex),
bacteriële infecties, ooginfecties, diverticulitis1). Neoplasmata, benigne, maligne en nietgespecificeerd (inclusief cysten en poliepen)*: vaak; huidkanker met uitzondering van melanoom
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(waaronder basaalcelcarcinoom en epitheelcelcarcinoom), benigne neoplasma, soms;
lymfoom**, solide tumoren (waaronder borstkanker, longkanker en schildklierkanker),
melanoom**. Zelden; leukemie1). Niet bekend; hepatosplenisch T-cel lymfoom1),
Merkelcelcarcinoom (neuroendocrien carcinoom van de huid) 1)
Bloed- en
lymfestelselaandoeningen*: zeer vaak; leukopenie (waaronder neutropenie en agranulocytose),
65%
anemie. vaak; leukocytose, trombocytopenie. soms; idiopathische trombocytopenische purpura.
zelden; pancytopenie. Immuunsysteemaandoeningen*: vaak; hypersensitiviteit, allergieën
(waaronder hooikoorts). Soms; sarcoïdose1), vasculitis. Zelden; anafylaxie1). Voedings- en
stofwisselingsstoornissen: zeer vaak; verhoogde lipiden. vaak; hypokaliëmie, verhoogd urinezuur,
afwijkend bloednatrium, hypocalciëmie, hyperglykemie, hypofosfatemie, dehydratie. Psychische
stoornissen: vaak; stemmingswisselingen (waaronder depressie), angst, slapeloosheid.
Zenuwstelselaandoeningen*: zeer vaak; hoofdpijn. vaak; paresthesieën (waaronder hypoesthesie), migraine, zenuwwortelcompressie. soms; cerebrovasculair accident1), tremor,
neuropathie. zelden; multipele sclerose, demyeliniserende aandoeningen (bijv. optische neuritis,
Guillain-Barrésyndroom)1). Oogaandoeningen: vaak; visusstoornis, conjunctivitis, blefaritis,
zwelling van het oog. soms; dubbel zien. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: vaak;
draaiduizeligheid. soms; doofheid, tinnitus. Hartaandoeningen*: vaak; tachycardie. soms;
myocardinfarct1), aritmieën, congestief hartfalen. zelden; hartstilstand. Bloedvataandoeningen:
vaak; hypertensie, blozen, hematoom.
soms; aneurysma aortae, bloedvatafsluiting,
tromboflebitis. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen*: vaak; astma,
dyspneu, hoesten. soms; longembolie1), interstitiële longaandoeningen, COPD (chronic
obstructive pulmonary disease), pneumonitis, pleurale effusie1).Zelden; pulmonale fibrose1).
Maagdarmstelselaandoeningen: zeer vaak; buikpijn, misselijkheid en braken. vaak;
maagdarmbloeding, dyspepsie, refluxoesofagitis, siccasyndroom.
soms; pancreatitis,
slikklachten, zwelling van het gezicht. Zelden; intestinale perforatie1). Lever- en galaandoeningen*:
zeer vaak; verhoogde leverenzymen. soms; cholecystitis en cholelithiase, hepatische steatose,
verhoogd bilirubine. Zelden; hepatitis, reactivatie van hepatitis B1) ,auto-immuun hepatitis1), niet
bekend; leverfalen1). Huid- en onderhuidaandoeningen: zeer vaak; uitslag (waaronder
schilferende uitslag). vaak; verergering of het ontstaan van psoriasis (inclusief psoriasis pustulosa
palmoplantaris)1), urticaria, blauwe plekken (waaronder purpura), dermatitis (waaronder
eczeem), breken van de nagels, overmatig zweten, alopecia1), pruritus. soms; nachtzweten,
litteken. Zelden; erythema multiforme1), Stevens-Johnson-syndroom1), angio-oedeem1), cutane
vasculitis1). Niet bekend; verergering van symptomen van dermatomyositis1). Skeletspierstelselen bindweefselaandoeningen: zeer vaak; skeletspierpijn. Vaak; spierspasmen (waaronder
verhoging van de hoeveelheid creatininefosfokinase in het bloed). soms;
rhabdomyolyse,systemische lupus erythematodes. Zelden;lupus-achtig syndroom1). Nier- en
urinewegaandoeningen: vaak; nierfunctiestoornissen, hematurie. soms; nycturie.
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen : soms; erectiestoornissen. Algemene aandoeningen
en toedieningsplaatsstoornissen*: zeer vaak; reacties op de injectieplaats (waaronder erytheem
op de injectieplaats). vaak; pijn op de borst, oedeem, koorts1). soms; ontsteking. Onderzoeken*:
vaak; stollings- en bloedingsstoornissen (waaronder verlengde geactiveerde partiële
tromboplastinetijd), positieve test op autoantilichamen (waaronder antilichamen tegen
dubbelstrengs DNA), verhoogd lactaatdehydrogenase in het bloed. Letsels, intoxicaties en
verrichtingscomplicaties *: vaak; vertraagd herstel. *Nadere informatie is elders in rubrieken 4.3,
4.4 en 4.8 te vinden.** inclusief aanvullende open label onderzoeken. 1) inclusief spontane
meldingen. Hidradenitis suppurativa: Het veiligheidsprofiel voor HS-patiënten die eenmaal per
week met Humira werden behandeld, kwam overeen met het reeds bekende veiligheidsprofiel
van Humira. Uveïtis:Het veiligheidsprofiel voor patiënten met uveïtis die eenmaal per twee weken
met Humira werden behandeld, kwam overeen met het reeds bekende veiligheidsprofiel van
Humira. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: AbbVie Ltd;
Maidenhead; SL6 4UB; Verenigd Koninkrijk. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN: EU/1/03/256/001, EU/1/03/256/017, EU/1/03/256/013. DATUM VAN
HERZIENING VAN DE TEKST: 07/2017. Op medisch voorschrift. Gedetailleerde informatie over dit
geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://
www.ema.europa.eu).
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Voor meer informatie over de ziekte, raad uw patiënten aan om de volgende website te bezoeken

HIDR ADENITIS

SUPPUR ATIVA

ONLINE

Voor meer medische informatie (diagnose, classificatie, behandeling, ...) over HS, bezoek

www.hs-onlinepro.be

Om uw dichtstbijzijnde HS specialist te vinden, bezoek

www.hsdermfinder.be

WILT U MEER WETEN OVER HS?
Contacter uw

AbbVie vertegenwoordiger

Abbvie sa/nv – BEGEN160171(2) - Aug 2017

www.HS-online.be

