
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van het geneesmiddel PORTRAZZA®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 
waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van PORTRAZZA® te waarborgen (RMA versie 12/2016). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        Portrazza®, concentraat voor oplossing voor infusie 
 
 
 
 
 
Betreft: Communicatie (RMA of Risk Minimisation Activities) aan 

gezondheidszorgbeoefenaars/oncologen over de belangrijkste risico’s (Veneuze en arteriële trombo-

embolische voorvallen) verbonden aan het gebruik van Portrazza® (necitumumab) 
 
 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.  

 

 

 

Geachte arts, 

 

Eli Lilly wil u graag op de hoogte stellen van belangrijke veiligheidsinformatie over de voornaamste 

voorwaarden voor het veilig gebruik van het geneesmiddel Portrazza® (nécitumumab). 

 

Portrazza® is een recombinant humaan monoklonaal immunoglobuline G1 (IgG1) antilichaam dat 

gericht is tegen de epidermale groeifactorreceptor (EGFR). Het is geïndiceerd in combinatie met 

gemcitabine- en cisplatine-chemotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of metastaserende EGFR met expressie van squameus niet-kleincellig longcarcinoom die 

geen eerdere chemotherapie voor deze aandoening hebben gekregen. 

 

De informatie in dit bericht is gebaseerd op gegevens uit klinisch onderzoek beschikbaar op het 

moment van het verlenen van de vergunning voor het in de handel brengen. 
 

Samenvatting 

 

Trombo-embolische complicaties en cardiorespiratoire stoornissen zijn de belangrijkste risico's die in 

verband gebracht worden met Portrazza®. De volgende informatie is belangrijk voor het veilig 

gebruik van Portrazza® en moet daarom in acht genomen worden voordat een behandeling wordt 

gestart. 

 

 

Trombo-embolische voorvallen: 

• Veneuze trombo-embolische voorvallen (venous thromboembolic event - VTE) en arteriële trombo-

embolische voorvallen (arterial thromboembolic event - ATE), waaronder fatale gevallen, werden 

waargenomen bij Portrazza in combinatie met gemcitabine en cisplatine. 

De incidentie van VTE was 9% bij patiënten die Portrazza plus gemcitabine en cisplatine 

kregen versus 5% bij patiënten die uitsluitend gemcitabine en cisplatine kregen; voor ATE 

was de incidentie 5% versus 4%. De incidentie van fatale VTE was vergelijkbaar voor beide 



armen (0,2%); de incidentie van fatale ATE was 0,6% in de experimentele arm versus 0,2% 

in de controlearm. 

• Het relatieve risico van VTE of ATE was ongeveer drie keer groter bij patiënten met een gemelde 

voorgeschiedenis van VTE of ATE. Toediening van necitumumab moet zorgvuldig worden 

afgewogen bij die patiënten met een voorgeschiedenis van trombo-embolische voorvallen (zoals 

longembolie, diepe veneuze trombose, myocardinfarct of beroerte) of van eerder bestaande 

risicofactoren voor trombo-embolische voorvallen (zoals gevorderde leeftijd, patiënten met 

langdurige periodes van immobilisatie, ernstig hypovolemische patiënten, patiënten met verworven 

of erfelijke trombofilie).  

• Portrazza® mag niet worden toegediend aan patiënten met meerdere risicofactoren voor trombo-

embolische complicaties, tenzij de voordelen voor de patiënt groter zijn dan de risico's. 

• Tromboprofylaxe dient op individuele basis overwogen te worden bij patiënten met een hoger risico 

van trombo-embolie. 

• Patiënten en artsen moeten alert zijn op verschijnselen en symptomen van trombo-embolie. 

Patiënten moeten geïnstrueerd worden om zich onder medische behandeling te stellen als ze 

symptomen als kortademigheid, pijn op de borst of zwelling in een arm of been krijgen. 

• Stopzetting van necitumumab bij patiënten die een VTE of ATE krijgen, moet overwogen worden 

na een grondige beoordeling van voordelen en risico's voor de individuele patiënt.   

 

 

Cardiorespiratoire aandoeningen: 

• Een verhoogde frequentie van cardiorespiratoir arrest en gevallen van plotse dood werden 

waargenomen met Portrazza® in combinatie met gemcitabine en cisplatine. 

 

Cardiorespiratoir arrest of plotse dood is gemeld bij 2,8% (15/538) van de patiënten die 

werden behandeld met Portrazza® in combinatie met gemcitabine en cisplatine tegen 0,6% 

(3/541) van de patiënten die met alleen chemotherapie werden behandeld. 

 

Twaalf van de vijftien patiënten stierven binnen 30 dagen na de laatste dosis necitumumab. 

Deze patiënten hadden comorbide aandoeningen waaronder een voorgeschiedenis van 

coronair vaatlijden (n=3), hypomagnesiëmie (n=4), chronische obstructieve pulmonale 

aandoening (n=7) en hypertensie (n=5).  

 

Elf van de twaalf patiënten overleden zonder getuigen. 

 

Het toenemende risico van cardiopulmonaire stilstand of plotselinge dood bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van coronair vaatlijden, congestief hartfalen of aritmie vergeleken met patiënten 

die deze comorbide aandoeningen niet hebben, is niet bekend. 

 

 

Meer informatie over de veiligheid en aanbevelingen 

 

Lees voor meer informatie over de veiligheid met betrekking tot het gebruik van Portrazza® zowel 

dit bericht als de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) (zie bijlage). 

 

Het is belangrijk dat patiënten zich bewust zijn van de belangrijke risico's die samenhangen met het 

gebruik van Portrazza®. Wij vragen u daarom een exemplaar van de bijsluiter aan uw patiënten te 

geven. 

 

Melding van bijwerkingen en medicatiefouten 

 



Om medicatiefouten, bijwerkingen of klachten bij het gebruik van Portrazza® te melden, vragen wij 

u contact op te nemen met Lilly via 02/548.84.84 of via email: Safety_bemail-drug@lilly.com. 

 

Medicatiefouten of bijwerkingen of klachten in verband met het product kunnen ook aan de divisie 

Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

worden gemeld (zie onderaan) (*). 

 

Vraag om informatie 

 

Deze brief is niet bedoeld als complete beschrijving van de risico’s geassocieerd met het gebruik van 

Portrazza®. Raadpleeg de bijgevoegde Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) voor 

een complete beschrijving van de risico's. De volledige en laatste versie van deze SKP is beschikbaar 

op www.fagg.be onder de rubriek ‘Bijsluiter en SKP van een geneesmiddel’. 

 

Gelieve Lilly te contacteren op 02/548.84.94 of via be.medinfo@lilly.com als u een vraag hebt over 

de inhoud van deze brief of over het correcte en veilige gebruik van Portrazza®. 

 

Beschikbaarheid van het materiaal 

 

Dit materiaal is beschikbaar op de website van het fagg www.fagg.be  Kader (onderaan) "Links 

naar nuttige pagina’s en documenten voor de gezonheidszorgbeoefenaars”  RMA-Materialen. Een 

gedrukt exemplaar van het materiaal kan aangevraagd worden via Lilly op het telefoonnummer 

02/548.84.94 of via email be.medinfo@lilly.com. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Dr. Michèle Sangeleer 

Medische informatie – Farmacovigilantie 

 

 

(*) Melding van bijwerkingen: 

 

 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van 

Portrazza® te melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 

en Gezondheidsproducten (FAGG). De melding kan online gebeuren via www.gelefiche.be of door 

middel van de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 

Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan per post 

worden verzonden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 

40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 

Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan het medisch departement van Eli Lilly – per telefoon 

op 02/548.84.84 of per mail: Safety_bemail-drug@lilly.com. 

 

 

 

Bijlagen: 

Portrazza® Samenvatting van de Kenmerken van het Product 

Portrazza® Bijsluiter voor de patiënt 
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