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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel RoACTEMRA. 
Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van 
RoACTEMRA te waarborgen (RMA versie 08/2020). 

 
 
 
 
 

INFORMATIE VOOR DE VERPLEEGKUNDIGE 
 
 
 
 

 

 

RoACTEMRA® voor de behandeling van 
Reumatoïde Artritis (RA)1, systemische 
Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA), 
polyarticulaire Juveniele Idiopatische Artritis 
(pJIA)1, Giant Cell Arteritis (reuscelarteritis, 
GCA)1 en ernstige of levensbedreigende 
cytokine-release syndrome (CRS) geïnduceerd 
door chimerische antigeenreceptor (CAR) T-
cellen 

 
 

1 RoACTEMRA 162 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit of in een 
voorgevulde pen  is alleen geïndiceerd voor de behandeling reumatoïde artritis (RA),giant 
cell arteritis (GCA), polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) en systemische 
juveniele idiopathische artritis (sJIA). 

 
 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees 
aandachtig de SPK vooraleer RoACTEMRA voor te schrijven en/of te gebruiken. De 
volledige en geactualiseerde tekst van deze SPK is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 



 

Therapeutische indicaties 
 
Reumatoïde artritis (RA) 
Oplossing voor injectie (voorgevulde spuit of voorgevulde pen*) of oplossing voor 
infusie 

RoACTEMRA, in combinatie met methotrexaat (MTX), is geïndiceerd voor:  
• de behandeling van ernstige, actieve en progressieve reumatoïde artritis (RA) bij 

volwassenen die niet eerder werden behandeld met MTX. 
• de behandeling van matige tot ernstige actieve RA bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor een eerdere behandeling met één 
of meerdere disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD’s) of tumor necrose 
factor (TNF) antagonisten. RoACTEMRA kan als monotherapie worden gegeven 
aan deze patiënten in geval van intolerantie voor MTX of wanneer voortzetten van 
de behandeling met MTX niet geschikt is. RoACTEMRA, in combinatie met MTX, 
vermindert de mate van progressie van gewrichtsschade, aangetoond middels 
röntgenonderzoek, en verbetert het lichamelijk functioneren. 

 
Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 
Oplossing voor injectie (voorgevulde spuit) of oplossing voor infusie 
RoACTEMRA, in combinatie met MTX, geïndiceerd voor de behandeling van juveniele idiopathi- 
sche polyartritis (pJIA; reumafactor positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij patiënten 
van 2 jaar en ouder met een ontoereikende respons op eerdere behandeling met MTX. 
RoACTEMRA kan als monotherapie worden gegeven in geval van on- verdraagbaarheid van 
MTX of wanneer continuering van behandeling met MTX niet geschikt is. 
 
Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 
Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 
RoActemra in combinatie met MTX is geïndiceerd voor de behandeling van juveniele 
idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 
patiënten van 12 jaar en ouder met een ontoereikende respons op eerdere behandeling met 
MTX. RoActemra kan als monotherapie worden gegeven in geval van onverdraagbaarheid van 
MTX of wanneer continuering van behandeling met MTX niet geschikt is. 
De voorgevulde pen mag niet gebruikt worden voor de behandeling van pediatrische patiënten 
jonger dan 12 jaar vanwege het potentiele risico van intramusculaire injectie doordat het weefsel 
van de onderhuid dunner is. 

 
Systemische juveniele idiopathische artritis (sJIA) 
Oplossing voor injectie (voorgevulde spuit) of oplossing voor infusie 
RoACTEMRA is geïndiceerd voor de behandeling van actieve systemische juveniele 
idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 1 jaar en ouder (oplossing voor injectie) en 2 
jaar en ouder (oplossing voor infusie) met een ontoereikende respons op eerdere 
behandeling met NSAID’s en systemische corticosteroïden. RoACTEMRA kan als 
monotherapie worden gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 
behandeling met MTX niet geschikt is) of in combinatie met MTX. 
 
Systemische juveniele idiopathische artritis (sJIA) 
Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 
RoActemra is geïndiceerd voor de behandeling van actieve systemische juveniele idiopathische artritis 
(sJIA) bij patiënten van 12 jaar en ouder met een ontoereikende respons op eerdere behandeling met 



 

NSAID's en systemische corticosteroïden. 
RoActemra kan als monotherapie worden gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of wanneer 
behandeling met MTX niet geschikt is) of in combinatie met MTX. 
De voorgevulde pen mag niet gebruikt worden voor de behandeling van pediatrische patiënten jonger 
dan 12 jaar vanwege het potentiele risico van intramusculaire injectie doordat het weefsel van de 
onderhuid dunner is. 

 
Giant cell arteritis (GCA) 
Oplossing voor injectie (voorgevulde spuit of voorgevulde pen*) 
RoACTEMRA is geïndiceerd voor de behandeling van Giant Cell  Arteritis (reuscelarteritis, 
GCA) bij volwassenen. 
 
Ernstige of levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) geïnduceerd door 
chimerische antigeenreceptor (CAR) T-cellen 
Oplossing voor infusie 
RoACTEMRA is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige of levensbedreigende cytokine-
release syndrome (CRS) geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor (CAR) T-cellen bij 
volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder. 
 
 
* Uitgebreide instructies voor de toediening met een voorgevulde pen staan vermeld in de 
bijsluiter. 

  



 

I. RoACTEMRA - Concentraat voor oplossing voor infusie. 
 

Het infusieproces in 6 stappen 
 

1. Weeg de patiënt en bereken de RoACTEMRA dosis 
 

De dosis van RoACTEMRA wordt berekend op basis van het gewicht van de patiënt en de 
indicatie waarvoor de patiënt wordt behandeld. De frequentie van behandeling is 
afhankelijk van de indicatie. Verifieer de indicatie en weeg de patiënt en situeer het 
gewicht van de patiënt op de kaart om de overeenkomstige dosis en de aangeraden 
combinatie flacons te vinden. 

 
Als de dosis van de patiënt berekend werd voor de infusiedatum, controleer 
zijn/haar gewicht om er zeker van te zijn dat het niet veranderd is ten opzichte 
van het moment van de originele berekening en dat een dosisaanpassing niet 
vereist is. Als het gewicht van de patiënt veranderd is, contacteer de voorschrijver 
om te bespreken of een dosisaanpassing vereist is. Raadpleeg de kaart om te 
controleren of een dosisaanpassing vereist is. 
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Patiënten met 
reumatoïde 
artritis (RA) 

Patiënten met 
systemische 
juveniele 
idiopathische 
artritis (sJIA) 

Patiënten met 
polyarticulaire 
juveniele 
idiopathische artritis 
(pJIA) 

Patiënten met 
cytokine-release 
syndrome (CRS) 

De 
posologie is 
gebaseerd 
op de 
volgende 
formule: 
Gewicht van de 
patiënt (kg) x 8 
mg/kg = dosis van 
RoACTEMRA 
De dosis moet 
om de 4 weken 
toegediend 
worden via een IV 
infusie van 60 
minuten. De dosis 
dient berekend 
te worden op 
basis van het 
lichaamsgewicht 
van de patiënt bij 
elke toediening. 
Bij patiënten die 
meer dan 100 kg 
wegen, worden 
doses hoger dan 800 
mg per infusie niet 
aanbevolen. 

De posologie is 
gebaseerd op 
de volgende 
formule: Bij 
patiënten met 
een gewicht < 
30 kg 
Gewicht van de 
patiënt (kg) x 12 
mg/kg = dosis van 
RoACTEMRA 
Bij patiënten met 
een gewicht ≥ 30 
kg Gewicht van de 
patiënt (kg) x 8 
mg/kg = dosis van 
RoACTEMRA 
De dosis moet 
om de 2 weken 
toegediend 
worden via een IV 
infusie van 60 
minuten. De dosis 
dient berekend 
te worden op 
basis van het 
lichaamsgewicht 
van de patiënt bij 
elke toediening. 

De posologie is 
gebaseerd op de 
volgende formule: Bij 
patiënten met een 
gewicht < 30 kg 
Gewicht van de patiënt 
(kg) x 10 mg/kg = dosis 
van RoACTEMRA 
Bij patiënten met een 
gewicht ≥ 30 kg 
Gewicht van de patiënt 
(kg) x 8 mg/kg = dosis 
van RoACTEMRA 
De dosis moet om de 
4 weken toegediend 
worden via een IV infusie 
van 60 minuten. De dosis 
dient berekend 
te worden op basis van 
het lichaamsgewicht 
van de patiënt bij elke 
toediening. 

De posologie is 
gebaseerd op de 
volgende formule: 
Bij patiënten met een 
gewicht < 30 kg 
Gewicht van de 
patiënt (kg) x 12 
mg/kg = dosis van 
RoACTEMRA 
Bij patiënten ≥ 30 kg 
Gewicht patiënt (kg) 
x 8 mg/kg = dosis 
van RoACTEMRA 
 
De dosis moet 
toegediend worden 
via een IV infusie van 
60 minuten en kan 
alleen of in 
combinatie met 
corticosteroïden 
worden gegeven. 
Indien er geen 
klinische verbetering 
van de klachten en 
verschijnselen van 
CRS optreedt na de 
eerste dosis, mogen 
er maximaal 3 
additionele 
doseringen van 
RoActemra worden 
toegediend. Het 
interval tussen de 
opeenvolgende 
doseringen moet ten 
minste 8 uur zijn. 
Doses boven de 800 
mg per infusie 
worden niet 
aanbevolen bij 
patiënten met CRS. 

 
 
  



 

Eens de dosis berekend is, kies de flaconcombinatie van RoACTEMRA die het best 
overeenstemt met de behoeften van de patiënt. RoACTEMRA is beschikbaar in 3 
verschillende dosisflacons. 

 
 

400 mg (20 ml) injectieflacon    200 mg (10 ml) injectieflacon  80 mg (4 ml) injectieflacon 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De flacons dienen vóór toediening visueel gecontroleerd te worden op 
aanwezigheid van deeltjes of verkleuring. Alleen oplossingen die helder tot 
bijna doorschijnend, kleurloos tot licht geel en vrij van zichtbare deeltjes 
zijn, mogen verdund worden. 

 
2. Verzamel al het benodigde materiaal 

 
U zal nodig hebben: 

• RoACTEMRA, op kamertemperatuur 
• spuiten en naalden met grote diameter 
• een gewone infusieset 
• een 50 ml zak (patiënten < 30 kg) of een 100 ml zak (volwassen patiënten en 

kinderen ≥ 30 kg) met steriele, pyrogeenvrije natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) 
oplossing voor injectie 

• een intraveneuze (IV) katheter 
• verbandgaas 
• knelverband 
• handschoenen 
• alcohol/reinigingsdoekjes 

! 



 

 
Voorzie ook een adequate behandeling die onmiddellijk kan toegediend worden 
in geval er een anafylactische reactie zou optreden tijdens de behandeling met 
RoACTEMRA : 

 
• een kit voor adrenaline injectie (1 :10000 voor SC injectie) 
• een antihistaminicum 

 
 

3. Basisonderzoeken uitvoeren 
 

Voer basisonderzoeken uit om er zeker van te zijn dat de patiënt voldoende gezond is om 
de infusie te krijgen. Vitale tekenen kunnen omvatten: 

 
• bloeddruk 
• temperatuur 
• polsslag 

 
Vraag de patiënt of zijn ouders/voogden of hij/zij: 

 
• een vrouw in de vruchtbare leeftijd is die mogelijk zwanger of seksueel actief is 

(effectieve anticonceptie gedurende de behandeling en tot 3 maanden daarna te 
gebruiken) 

• allergisch is aan vorige behandelingen, RoACTEMRA inbegrepen. 
• een infectie heeft, behandeld wordt voor een infectie of antecedenten van 

recidiverende infecties heeft. 
• tekens van een infectie of malaise vertoont. 
• herpes zoster of een andere huidinfectie met open wonden heeft. 
• aan diabetes lijdt of andere onderliggende aandoeningen heeft die hem/haar 

kunnen predisponeren voor infecties. 
• tuberculose (TB) heeft of in nauw contact geweest is met iemand die TB heeft 

gehad. 
• lijdt of heeft geleden aan een verminderde longfunctie. 
• antecedenten van diverticulitis of intestinale zweren heeft. 
• andere geneesmiddelen neemt, alsook atorvastatine, andere geneesmiddelen 

neemt, alsook atorvastatine, calciumantagonisten, theofylline, warfarine, fenytoïne, 
ciclosporine, phenprocoumon of benzodiazepines of andere biologische 
behandelingen. 

• een virale hepatitis of een andere leverziekte heeft of heeft gehad. 
• onlangs een vaccinatie heeft gekregen of een vaccinatie moet krijgen. 
• kanker of antecedenten van kanker heeft. 
• Cardiovasculaire risicofactoren heeft zoals een verhoogde bloeddruk en verhoogde 

cholesterolspiegels 
• Aanhoudende hoofdpijn heeft voor RA patiënten 
• Al een Macrofaag Activatie Syndroom (MAS) heeft vertoond voor sJIA patiënten 

 
4. Bereid de patiënt voor op de infusie 

 
RoACTEMRA vereist geen premedicatie. Een oplossing van natriumchloride aan 0,9% (9 
mg/ml) die geen ander geneesmiddel bevat moet toegediend worden om de ader van de 
patiënt te openen en voor te bereiden voor het RoACTEMRA infuus. 

! 



 

5. Bereid het RoACTEMRA infuus voor 
 

RoACTEMRA mag niet gelijktijdig met andere geneesmiddelen via dezelfde IV lijn 
toegediend worden. Er werden geen fysische of biochemische compatibiliteitsstudies 
uitgevoerd om de gelijktijdige toediening van RoACTEMRA en andere geneesmiddelen te 
evalueren. 

 
RoACTEMRA is een klaargemaakte oplossing en vereist geen verdere reconstitutie. 
De vervaldatum dient steeds te worden gecontroleerd alvorens te gebruiken. 
RoACTEMRA concentraat voor oplossing voor infusie moet verdund worden door een 
professionele zorgverstrekker met behulp van volgende aseptische techniek: 

 
RA-, CRS- of sJIA- en pJIA-patiënten ≥ 30 kg 
Onttrek, onder aseptische omstandigheden, een volume steriele, pyrogeenvrije 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9 %) oplossing voor injectie vanuit een 100 ml infuuszak dat 
gelijk is aan het volume RoACTEMRA-concentraat dat nodig is voor de dosis van de 
patiënt. De benodigde hoeveelheid RoACTEMRA-concentraat (0,4 ml/kg) moet uit de 
injectieflacon worden getrokken en in de infuuszak van 100 ml worden gespoten. Dit 
dient te resulteren in een totaalvolume van 100 ml. Voor het mengen van de oplossing de 
infuuszak voorzichtig omkeren, om schuimvorming te voorkomen. 

 
sJIA-patiënten < 30 kg 
Onttrek, onder aseptische omstandigheden, een volume steriele, pyrogeenvrije 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie vanuit een 50 ml infuuszak dat 
gelijk is aan het volume RoACTEMRA-concentraat dat nodig is voor de dosis van de 
patiënt. De benodigde hoeveelheid RoACTEMRA-concentraat (0,6 ml/kg) moet uit de 
injectieflacon worden getrokken en in de infuuszak van 50 ml worden gespoten. Dit 
dient te resulteren in een totaalvolume van 50 ml. Voor het mengen van de oplossing de 
infuuszak voorzichtig omkeren, om schuimvorming te voorkomen. 

 
pJIA-patiënten < 30 kg 
Onttrek, onder aseptische omstandigheden, een volume steriele, pyrogeenvrije 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie vanuit een 50 ml infuuszak dat 
gelijk is aan het volume RoACTEMRA-concentraat dat nodig is voor de dosis van de 
patiënt. De benodigde hoeveelheid RoACTEMRA-concentraat (0,5 ml/kg) moet uit de 
injectieflacon worden getrokken en in de infuuszak van 50 ml worden gespoten. Dit 
dient te resulteren in een totaalvolume van 50 ml. Voor het mengen van de oplossing de 
infuuszak voorzichtig omkeren, om schuimvorming te voorkomen. 

 
Hoewel RoACTEMRA in de koelkast moet bewaard worden, moet de volledig verdunde 
oplossing RoACTEMRA op kamertemperatuur gebracht worden vooraleer ze wordt 
toegediend. 
Het RoACTEMRA concentraat voor oplossing voor infusie mag gedurende maximaal 
24 uur bewaard worden bij 2°C-8°C of op kamertemperatuur (indien de verdunning 
is uitgevoerd onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden) 
en moet beschut worden tegen het licht. RoACTEMRA oplossingen bevatten geen 
bewaarmiddelen; bijgevolg mag het resterend product in de flacons niet gebruikt worden. 

 
Geneesmiddelen voor parenterale toediening moeten voor toediening visueel 
geïnspecteerd worden op partikels en verkleuring. Alleen oplossingen die helder tot 
opalescent, kleurloos tot lichtgeel zijn en die geen zichtbare partikels bevatten, mogen 



 

verdund worden. 
 

Gooi de naald en de spuit weg in veiligheidscontainers nadat de procedure beëindigd is. 
 

6. Start de RoACTEMRA infusie 
 

De infusie moet toegediend worden over een periode van 60 minuten. 
Ze moet toegediend worden met een infusieset en ze mag nooit toegediend worden 
als een IV shot of bolus. 
Voor elke infusie, informeer de patiënten en hun ouders/voogden dat ernstige 
overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, gemeld werden die worden 
geassocieerd met de infusie van RoACTEMRA. Dergelijke reacties kunnen ernstiger 
en mogelijk fataal zijn bij patiënten die tijdens eerdere infusies van RoACTEMRA 
overgevoeligheidsreacties hebben ervaren, zelfs als ze premedicatie met steroïden en 
antihistaminica hebben ontvangen. De meeste van deze reacties komen voor binnen de 
24 uren na infusie van RoACTEMA, maar overgevoeligheidsreacties kunnen zich op elk 
moment voordoen. 

 

 

Anafylaxie met fatale afloop is gemeld tijdens behandeling met RoACTEMRA IV na het 
toekennen van de handelsvergunning. 

 
Informeer de patiënten of hun ouders/voogden dat zij onmiddellijk medische hulp moeten 
zoeken indien ze volgende tekenen of symptomen van systemische allergische reacties 
vertonen na RoACTEMRA te hebben gekregen: 

 
• beklemmend gevoel op de borst 
• piepende ademhaling 
• ernstige duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd 
• zwelling van de lippen 
• huiduitslag tijdens of na de infusie 

 
Zodra de infusie beëindigd is, verwijder de katheter en ruim alle toebehoren op volgens de 
richtlijnen, reinig de infusietoegang, leg een verband aan en controleer de vitale tekenen 
van de patiënt. 

 

! 
Als er een anafylactische reactie of andere ernstige 
overgevoeligheidsreactie/ ernstige infusiegerelateerde reactie optreedt, 
moet de toediening van RoACTEMRA onmiddellijk worden gestopt en 
moet de behandeling met RoACTEMRA permanent gestaakt worden. 

 
 



 

II. RoACTEMRA – Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit of voorgevulde pen 
 

- De voorgevulde spuit is enkel geïndiceerd voor RA, GCA, pJIA en sJIA 
- De voorgevulde pen is enkel geïndiceerd voor RA, GCA, pJIA bij patiënten van 12 jaar en ouder en voor sJIA bij 

patiënten van 12 jaar en ouder. 
De voorgevulde pen mag niet gebruikt worden voor de behandeling van pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar vanwege 
het potentiele risico van intramusculaire injectie doordat het weefsel van de onderhuid dunner is. 

 
Het injectieproces in 4 stappen 

1. Verzamel al het benodigde materiaal dat U zal nodig hebben: 

• een voorgevulde spuit of voorgevulde pen met RoACTEMRA, op kamertemperatuur 
• een goed verlicht, proper en vlak oppervlak 
• een naaldbestendig afvalbakje of een bakje voor scherpe voorwerpen 
• alcohol/reinigingsdoekjes 
• een steriel propje watten of steriel gaas 
• een horloge of uurwerk om de injectietijd te meten 

 
2. Basisonderzoeken uitvoeren 

 
Voer basisonderzoeken uit om er zeker van te zijn dat de patiënt voldoende gezond is om de injectie te krijgen. 
Vitale tekenen kunnen omvatten: 

• bloeddruk 
• temperatuur 
• polsslag 

 
Vraag de patiënt of hij/zij: 

 
• een vrouw in de vruchtbare leeftijd is die mogelijk zwanger of seksueel actief is (effectieve anticonceptie 

gedurende de behandeling en tot 3 maanden daarna te gebruiken) 
• allergisch is aan vorige behandelingen, RoACTEMRA inbegrepen. 
• een infectie heeft, behandeld wordt voor een infectie of antecedenten van recidiverende infecties heeft. 
• tekens van een infectie of malaise vertoont. 
• herpes zoster of een andere huidinfectie met open wonden heeft. 
• aan diabetes lijdt of andere onderliggende aandoeningen heeft die hem/haar kunnen predisponeren voor 

! 



 

infecties. 
• tuberculose (TB) heeft of in nauw contact geweest is met iemand die TB heeft gehad. 
• lijdt of heeft geleden aan een verminderde longfunctie. 
• antecedenten van diverticulitis of intestinale zweren heeft. 
• andere geneesmiddelen neemt, alsook atorvastatine, candere geneesmidde- len neemt, alsook atorvastatine, 

calciumantagonisten, theofylline, warfarine, fenytoïne, ciclosporine, phenprocoumone of benzodiazepines of 
andere bio- logische behandelingen. 

• een virale hepatitis of een andere leverziekte heeft of heeft gehad. 
• onlangs een vaccinatie heeft gekregen of een vaccinatie moet krijgen. 
• kanker of antecedenten van kanker heeft. 
• Cardiovasculaire risicofactoren heeft zoals een verhoogde bloeddruk en ver- hoogde cholesterolspiegels 
• Aanhoudende hoofdpijn heeft 

 
3. Bereid de patiënt voor op de injectie 

 
• RoACTEMRA moet bewaard worden op een temperatuur van 2°C-8°C en mag niet ingevroren worden. 
• Nadat u de RoACTEMRA uit de koelkast heeft genomen, laat deze eerst op kamertemperatuur komen (18°C 

tot 28°C). Laat de spuit niet op een andere manier opwarmen. 
• Het opwarmingsproces niet op een andere manier versnellen, zoals bijvoorbeeld door de 

magnetron hiervoor te gebruiken of door RoACTEMRA in warm water te plaatsen. 
• Laat RoACTEMRA niet in direct zonlicht opwarmen. 

• RoACTEMRA mag niet geschud worden. 
• De voorgevulde pen of voorgevulde spuit niet opnieuw gebruiken 
• Probeer nooit om RoACTEMRA uit elkaar te halen 
• Niet injecteren door kleding. 
 
Vóór elk gebruik:  
 
• Controleer of de spuit of pen niet beschadigd zijn. Gebruik de voorgevulde pen niet als deze beschadigd lijkt te zijn 

of wanneer u per ongeluk de voorgevulde pen of spuit heeft laten vallen. 
• Als u de verpakking voor de eerste keer opent, controleer of de verpakking goed gesloten was. RoACTEMRA niet 

gebruiken als het erop lijkt dat de verpakking al open geweest is. 
• Controleer de vervaldatum op de voorgevulde spuit of pen met RoActemra. Gebruik RoACTEMRA niet als de 

vervaldatum verlopen is aangezien het gebruik dan mogelijk niet veilig is. Als de vervaldatum verlopen is gooi 
RoACTEMRA dan veilig weg in een naaldencontainer, en neem een nieuwe. 

• Controleer de vloeistof RoACTEMRA. Deze hoort helder en kleurloos tot lichtgeel van kleur te zijn. Injecteer 
RoACTEMRA niet als de vloeistof troebel is, verkleurd is, of als er brokken of deeltjes in zitten of als enig onderdeeld 
beschadigd lijkt te zijn. 



 

• Buiten het bereik van kinderen houden. 
.  

 
 

RoACTEMRA voorgevulde spuit 
De injectie voorbereiden 

RoACTEMRA voorgevulde pen 
De injectie voorbereiden 

RoACTEMRA 162 mg wordt geleverd in een voorgevulde puit 
van 0,9 ml met daarin 162 mg tocilizumab-oplossing voor injectie. 
Elke verpakking bevat 4 voorgevulde spuiten. 

• De voorgevulde spuiten in de buitenverpakking bewaren ter 
bescherming tegen licht en vocht. Buiten bereik van 
kinderen houden. 

• Eenmaal uit de koelkast gehaald, moet RoActemra 
binnen 8 uur toegediend worden en het mag niet boven 

RoACTEMRA 162 mg wordt geleverd in een voorgevulde pen 
van 0,9 ml met daarin 162 mg tocilizumab-oplossing voor injectie. 
Elke verpakking bevat 4 voorgevulde penne. 

• De dop van de voorgevulde pen niet verwijderen 
voordat u klaar bent om RoACTEMRA te injecteren. 

• Neem de verpakking, met daarin de voorgevulde pen, uit 
de koelkast. 

• Open de verpakking, en neem 1 voorgevulde pen met 

! 

Voor het geval van een anafylactische reactie of eender welke ernstige 
overgevoeligheidsreactie zich voordoet tijdens de behandeling met 
RoACTEMRA, moet de toediening van RoACTEMRA meteen worden 
stopgezet en moet adequate behandeling voor direct gebruik beschikbaar 
zijn. De behandeling met RoACTEMRA moet definitief gestopt worden. 



 

de 30°C bewaard worden. 
• Laat de voorgevulde spuit op kamertemperatuur (18°C–

28°C) komen gedurende ongeveer 25-30 minuten 
alvorens RoACTEMRA 162 mg/0,9 ml te injecteren. 

• Na het verwijderen van de dop moet de injectie binnen 5 
minuten gegeven worden om te voorkomen dat het middel 
uitdroogt waardoor de naald blokkeert. 

 
 

 
 
Gooi de spuit weg en gebruik deze niet als: 
• het geneesmiddel troebel is 
• het geneesmiddel deeltjes bevat 
• het geneesmiddel een andere kleur heeft dan kleurloos tot 
lichtgeel 
• een onderdeel van de spuit beschadigd lijkt 

RoACTEMRA voor eenmalig gebruik uit de verpakking. 
• Plaats de verpakking met overgebleven voorgevulde 

pennen terug in de koelkast. 
• Leg de voorgevulde pen op een schone en vlakke 

ondergrond, en laat de voorgevulde pen op 
kamertemperatuur komen gedurende ongeveer 45 
minuten. Het niet op kamertemperatuur laten komen van 
de voorgevulde pen kan een onprettige injectie tot gevolg 
hebben en het kan langer duren om de injectie toe te 
dienen. 

• Houd uw voorgevulde pen met RoActemra zo vast dat de 
groene dop naar beneden wijst 

 
• Kijk in het doorkijkvenster. Controleer de vloeistof in de 

voorgevulde pen met RoACTEMRA. Deze hoort helder en 
kleurloos tot lichtgeel van kleur te zijn. 

• Injecteer RoACTEMRA niet als de vloeistof troebel is, 
verkleurd is, of als er brokken of deeltjes in zitten 
aangezien het gebruik dan mogelijk niet veilig is. 

Kies een injectieplaats en bereid deze voor 
• Was uw handen goed met zeep en water. 
• Maak de gekozen injectieplaats schoon door een 

draaiende beweging te maken met een alcoholdoekje 
en laat de huid aan de lucht drogen om het risico op 
een infectie te beperken. Raak de injectieplaats niet 
opnieuw aan voordat de injectie wordt toegediend. 
Niet wapperen of blazen op de schoongemaakte 

Kies een injectieplaats en bereid deze voor 
• Was uw handen goed met zeep en water. 
• Maak de gekozen injectieplaats schoon door een 

draaiende beweging te maken met een alcoholdoekje 
en laat de huid aan de lucht drogen om het risico op 
een infectie te beperken. Raak de injectieplaats niet 
opnieuw aan voordat de injectie wordt toegediend. 
Niet wapperen of blazen op de schoongemaakte 



 

plaats. 

 
• De aanbevolen injectieplaatsen zijn de voorkant en het midden 
van uw dijbenen en het lagere gedeelte van uw buik onder de 
navel, behalve de 5 centimeter direct rondom de navel (zie figuur 
B). 
• Als een verzorger de injectie geeft, mag ook de buitenzijde van 
de bovenarmen gebruikt worden (zie figuur B). 
• U moet elke keer als u uzelf een injectie geeft een andere 
injectieplaats gebruiken, ten minste drie centimeter van de plaats 
die u gebruikt heeft voor uw vorige injectie. 
• Injecteer niet op plaatsen die geïrriteerd kunnen worden door 
een riem of heupband. Injecteer niet in moedervlekken, littekens, 
blauwe plekken of op plaatsen waar de huid gevoelig, rood, hard 
of beschadigd is. 

 

plaats. 

 
• De aanbevolen injectieplaatsen zijn de voorkant van uw 

dijbeen of uw buik, behalve de 5 centimeter direct rondom 
de navel (zie figuur D).  

• Als een verzorger de injectie geeft, mag ook de buitenzijde 
van de bovenarmen gebruikt worden. Probeer niet zelf in 
de bovenarm te injecteren (zie figuur D). 

• Injecteer niet in moedervlekken, littekens, blauwe plekken 
of op plaatsen waar de huid gevoelig, rood, hard of 
beschadigd is. 



 

 
 
 
Wissel van injectieplaats 
Kies elke keer een andere injectieplaats: 
Voorgevulde spuit : ten minste 3 centimeter van de plaats die u 
gebruikt heeft voor uw vorige injectie. 

Wissel van injectieplaats 
Kies elke keer een andere injectieplaats: 
Voorgevulde pen : ten minste 2,5 centimeter van de plaats die u 
gebruikt heeft voor uw vorige injectie. 

 
• Patiënten die RoACTEMRA zelf inspuiten moeten worden geadviseerd om onmiddellijk medische hulp in te 

roepen als zij de volgende tekenen of symptomen van systemische allergische reacties ervaren na ontvangst 
van RoACTEMRA: 

• moeite met ademhalen 
• beklemmend gevoel op de borst 
• licht gevoel in het hoofd 
• huiduitslag, jeuk, netelroos 
• zwelling van de lippen, tong of gezicht 

 
 

 

• Voor de inspuiting, informeer de patiënt van een mogelijke reactie op de injectieplaats. De meeste van deze 
reacties op de injectieplaats, waren licht tot matig in ernst en verdwenen zonder enige behandeling. De 
symptomen van reacties op de injectieplaats waren: 

• Roodheid 
• Jeuk 
• Pijn 
• Bloeduitstortingen 

 
  

! 
De patiënten moeten gewaarschuwd worden hun volgende dosis niet in 
te nemen indien ze symptomen ervaren van een allergische reactie na 
toediening van RoACTEMRA, totdat hun arts geïnformeerd werd EN hun 
arts hen heeft verteld om de volgende dosis te nemen. 



 

4. Toedienen van de injectie 
 

RoACTEMRA voorgevulde spuit 
Toediening 

RoACTEMRA voorgevulde pen 
Toediening 

• Houd de spuit niet vast bij de zuiger terwijl u de 
beschermdop verwijdert. 

• Houd de spuit met één hand stevig vast en verwijder met uw 
andere hand de beschermdop. 

 

 
• Raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact 

komen. 
• Het kan zijn dat u een druppeltje vloeistof aan het uiteinde 

van de naald ziet. Dit is normaal. 
• Gooi de beschermdop in de niet-doorprikbare bak of 

naaldencontainer. 
• Na het verwijderen van de beschermdop, moet de spuit 

meteen worden gebruikt. 
• Als de spuit niet binnen 5 minuten na het verwijderen van de 

beschermdop wordt gebruikt, moet deze weggegooid 
worden in de niet-doorprikbare bak of naaldencontainer en 
moet een nieuwe spuit worden gebruikt. Als de 
beschermdop langer dan 5 minuten van de spuit is, kan het 
moeilijker zijn om de injectie toe te dienen aangezien het 
middel kan uitdrogen waardoor de naald kan blokkeren. 

• Plaats nooit na verwijderen de beschermdop terug. 
• Houd de spuit op een gemakkelijke manier in uw hand. 
• Neem met uw andere hand een huidplooi op, op de 

injectieplaats die u heeft schoongemaakt, zodat de naald op 

• Houd de voorgevulde pen met RoACTEMRA met één hand 
stevig vast. Draai met de andere hand aan de groene dop 
en trek deze los. De groene dop bevat een loszittend 
metalen buisje. 

• Als het niet lukt om de groene dop te verwijderen, moet u 
hulp vragen van een verzorger of contact opnemen met uw 
zorgverlener. 

 

 
 

Belangrijk: Raak de naaldkap niet aan, om verwonding door 
de naald te voorkomen. De naaldkap bevindt zich aan de punt 
van de voorgevulde pen, onder het doorkijkvenster 

• Gooi de groene dop weg in de naaldencontainer. 
• Nadat u de groene dop verwijderd heeft is de voorgevulde 

pen klaar voor gebruik. Indien de voorgevulde pen niet 
wordt gebruikt binnen 3 minuten nadat de dop verwijderd is, 
moet de voorgevulde pen worden weggegooid in de 
naaldencontainer en moet er een nieuwe voorgevulde pen 
worden gebruikt. 

• Plaats de groene dop nooit terug na het verwijderen. 
• Houd het bovenste deel van de voorgevulde pen met 

RoACTEMRA op een gemakkelijke manier in één hand 
zodat u het doorkijkvenster van de voorgevulde pen kunt 
zien. 



 

de juiste manier onder de huid kan worden gestoken. Het 
nemen van een huidplooi is belangrijk om ervoor te zorgen 
dat u onder de huid injecteert (in het vetweefsel) maar niet 
dieper (in de spier). Een injectie in de spier kan pijnlijk zijn. 

• Duw de gehele naald in de huidplooi onder een hoek van 
45° tot 90° met een snelle, krachtige beweging. Het is 
belangrijk om de juiste hoek te kiezen om er zeker van te 
zijn dat het medicijn onder de huid wordt afgegeven (in het 
vetweefsel), omdat anders de injectie pijnlijk kan zijn en het 
medicijn mogelijk niet werkt. 

 

 
• Houd nu de spuit in de juiste positie en laat de huidplooi los. 
• Injecteer langzaam al het medicijn door voorzichtig de zuiger 

volledig in te duwen. U moet de zuiger helemaal naar 
beneden duwen om ervoor te zorgen dat u de volledige 
dosis van het medicijn krijgt en om ervoor te zorgen dat de 
trekhaakjes helemaal opzij worden geduwd. Als de zuiger 
niet volledig in de spuit wordt gedrukt, kan de naaldkap niet 
uitschuiven en de naald beschermen bij het verwijderen. Als 
de naald niet beschermd wordt, ga dan voorzichtig verder en 
doe de spuit in de niet-doorprikbare bak of naaldencontainer 
om verwonding door de naald te voorkomen. 
 

 

 
• Neem met uw andere hand zachtjes een huidplooi op, op 

de injectieplaats die u heeft schoongemaakt om een stevige 
injectieplaats te maken. De voorgevulde pen heeft een 
stevige injectieplaats nodig om goed te kunnen werken. 

• Het nemen van een huidplooi is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat u onder de huid injecteert (in het vetweefsel) 
maar niet dieper (in de spier). Een injectie in de spier kan 
pijnlijk zijn. 
 

 
• Nog niet op de groene activeerknop drukken. 
• Plaats de beschermkap van de voorgevulde pen tegen de 

huidplooi onder een hoek van 90 graden. 
• Het is belangrijk om de juiste hoek te kiezen om er zeker 

van te zijn dat het medicijn onder de huid wordt afgegeven 



 

 
• Wanneer de zuiger helemaal naar beneden is 

geduwd, houd de zuiger dan ingedrukt om er zeker 
van te zijn dat al het medicijn geïnjecteerd is, voordat 
u de naald uit de huid trekt. 

• Houd de zuiger naar beneden gedrukt terwijl u de 
naald uit de huid trekt onder dezelfde hoek als waarin 
u de naald heeft ingestoken. 

• Als u na het inbrengen van de naald de zuiger niet 
naar beneden kunt drukken, dan moet u de 
voorgevulde spuit weggooien in een naaldencontainer 
en een nieuwe voorgevulde spuit gebruiken (begin 
opnieuw bij stap 2). 
 

 
• Wanneer de naald volledig uit de huid is verwijderd, 

laat dan de zuiger los zodat de naaldkap de naald kan 
afsluiten 
 

(in het vetweefsel), omdat anders de injectie pijnlijk kan zijn 
en het medicijn mogelijk niet werkt. 
 

 
• Om de voorgevulde pen te kunnen gebruiken moet u eerst 

de groene activeerknop ontgrendelen. 
• Om te ontgrendelen, druk de voorgevulde pen stevig tegen 

de huidplooi totdat de naaldkap helemaal is ingedrukt. 
 

 
• Blijf de naaldkap ingedrukt houden. 
• Als u de naaldkap niet volledig ingedrukt tegen de huid 

houdt, werkt de groene activeerknop niet. 
• Blijf de huidplooi vasthouden terwijl u de voorgevulde pen 

op zijn plaats houdt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Druk de groene activeerknop in om de injectie te beginnen. 
Als u een “klik” hoort, is de injectie begonnen. Blijf de 
groene knop ingedrukt houden en blijf de voorgevulde pen 
stevig tegen uw huid gedrukt houden. Indien het niet lukt 
om de injectie toe te dienen moet u hulp vragen van een 
verzorger of contact opnemen met uw zorgverlener. 
 

 
 

De paarse indicator in het doorkijkvenster gaat tijdens de injectie 
omlaag 

• Kijk naar de paarse indicator totdat deze niet meer beweegt 
om er zeker van te zijn dat de volledige dosis van het 
geneesmiddel geïnjecteerd is. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• De injectie kan tot 10 seconden duren. 
• U hoort mogelijk een tweede “klik” tijdens de injectie, 

maar u moet de voorgevulde pen stevig tegen de huid 
gedrukt blijven houden totdat de paarse indicator niet 
meer beweegt. 

• Laat de groene knop los wanneer de paarse indicator 
niet meer beweegt. Trek de voorgevulde pen recht 
omhoog uit de injectieplaats (onder een hoek van 90 
graden) om de naald uit de huid te verwijderen. De 
naaldkap komt dan vanzelf naar buiten en gaat op slot 
waardoor de naald afgeschermd wordt. 
 

 
• Controleer of de paarse indicator het doorkijkvenster 

volledig vult. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de injectie 

• Als u bloeddruppels ziet op de injectieplaats, dan kunt u 
een steriel watje of gaasje op de injectieplaats drukken 
gedurende 10 seconden. 

• Niet over de injectieplaats wrijven. 
• Indien nodig kunt u de injectieplaats afdekken met een klein 

verband. 
 
Weggooien van de voorgevulde spuit 
 

 
• Probeer de dop niet terug te plaatsen op de spuit. 
• Gooi gebruikte spuiten weg in een niet-doorprikbare 

bak of naaldencontainer. 
• Gebruikte spuiten, niet-doorprikbare bakken of 

• Als de paarse indicator het doorkijkvenster niet volledig 
vult, dan: 
o is de naaldkap mogelijk niet op slot. Raak de 

naaldkap van de voorgevulde pen niet aan, 
aangezien u zich aan de naald kunt prikken. Als de 
naald niet bedekt is, gooi de voorgevulde pen dan 
veilig weg in een naaldencontainer om verwondingen 
met de naald te voorkomen.  

o Mogelijk heeft u uw volledige dosis RoACTEMRA 
nog niet gekregen. Probeer de voorgevulde pen niet 
nogmaals te gebruiken. Injecteer niet nogmaals met 
een andere voorgevulde pen. Neem voor hulp 
contact op met uw zorgverlener. 

 
Na de injectie 

• Er zijn mogelijk wat bloeddruppels op de injectieplaats. 
U kunt dan een watje of gaasje op de injectieplaats 
drukken. 

• Niet over de injectieplaats wrijven. 
• Indien nodig kunt u de injectieplaats afdekken met een 

kleine pleister. 
 
Weggooien van de voorgevulde pen 
 

 
• De voorgevulde pen met RoACTEMRA mag niet 

nogmaals gebruikt worden. 
• Gooi de gebruikte voorgevulde pennen weg in uw 

naaldencontainer. 



 

naaldencontainers niet weggooien met het restafval of 
recycleafval. 

• De volle containers afvoeren zoals aangegeven door 
uw zorgverlener of apotheker. 

• Houd de niet-doorprikbare bakken of 
naaldencontainers altijd buiten het zicht en bereik van 
kinderen. 

Gooi de voorgevulde pen en de groene dop niet weg met het 
restafval of recycleafval. 

• Gooi de volle container weg volgens de aanwijzingen 
van uw zorgverlener of apotheker. 

• Gooi de volle container weg volgens de aanwijzingen 
van uw zorgverlener of apotheker. 

 
Noteer uw injectie 

• Schrijf de dag, tijd en het lichaamsdeel op waar u uzelf geïnjecteerd heeft. Het kan ook nuttig zijn om uw vragen 
of bezorgdheid over de injectie op te schrijven zodat u dit aan uw zorgverlener kunt vragen. 

 
Als u zich ergens zorgen over maakt of als u vragen heeft over uw voorgevulde spuit of voorgevulde pen met 
RoACTEMRA, neem dan contact op met uw zorgverlener die bekend is met RoACTEMRA. 
 



 

MELDEN BIJWERKINGEN 
 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met 
het gebruik van RoACTEMRA te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan on- 
line gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” die op verzoek 
verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, 
www.fagg.be. De gele fiche kan worden verzonden per post 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.be. 

 
Ongewenste effecten kunnen eveneens gemeld worden bij de afdeling Pharmacovigilantie 
van Roche per post naar het adres N.V. Roche S.A. Dantestraat 75, 1070 Brussel, per te- 
lefoon op het nummer +32 (0) 2 525 82 99, per fax op het nummer +32 (0) 2 525 84 66, of 
per e-mail naar brussels.drug_safety@roche.com. 

 
 

MATERIAAL BESTELLEN 
   
U kan exemplaren bestellen via: 
- N.V. Roche S.A. 

Rue Dante 75 
1070 Brussel 

-  telefoon +32 2 525 82 99 
-  fax +32 2 525 84 66 
-  e-mail brussels.drug_safety@roche.com 

 
U kan de informatiebrochure voor de verpleegkundige ook downloaden via de website van 
het FAGG: www.fagg.be -> tab «informatie voor professionelen» -> «goedgekeurde RMA- 
materialen» 

 
 
 
 

 


