
Dosisgids bestemd voor de arts voor de 
behandeling van Reumatoïde Artritis (RA) 
met RoACTEMRA

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 
als intraveneuze  infusie gedurende 60 minuten. De 
dosering 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.

 400 mg (20 ml) injectieflacon     

 200 mg (10 ml) injectieflacon     

 80 mg (4 ml) injectieflacon
Zie Belangrijke Veiligheidsinformatie op de achterkant van de kaart. 

Infusiereacties:
In geval van een anafylactische reactie tijdens de behandeling 
met RoACTEMRA, dient adequate behandeling voor direct 
gebruik beschikbaar te zijn.
Tijdens de infusie zal de patiënt zorgvuldig gecontroleerd 
worden op eventuele overgevoeligheidsreacties of 
anafylactische reacties. Als u denkt dat de patiënt een reactie 
op de infusie vertoont dient u de infusie onmiddellijk stop te 
zetten.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben 
bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel RoAC-
TEMRA. Het verplicht plan voor risicobeperking in 

België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatre-
gel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van RoAC-
TEMRA te waarborgen (RMA versie 08/2020).

Dosis van 8 mg/kg
Gewicht (kg) Dosis (mg) Dosis (ml) Flacon combinaties
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Belangrijke Veiligheidsinformatie:
Therapeutische indicatie:

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.

Vooraleer RoACTEMRA toe te dienen, vraag aan de 
patiënt of hij/zij:

• Allergisch is aan vorige behandelingen, RoACTEMRA 
inbegrepen

• 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)

• 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

• Lijdt of heeft geleden aan een verminderde longfunctie
• Tuberculose (TB) heeft of in nauw contact geweest is 

met iemand die TB heeft gehad
• Antecedenten van diverticulitis of intestinale zweren 

heeft
• Andere biologische geneesmiddelen neemt, alsook 

atorvastatine, calciumantagonisten, theofylline, 
warfarine of fenprocoumon, fenytoïne, ciclosporine of 
benzodiazepines

• 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

Laboratorium monitoring:

De volgende biologische parameters dienen 
gecontroleerd te worden: 

• De ALT en AST spiegels moeten om de 4 tot 8 weken 
gecontroleerd worden tijdens de eerste 6 maanden van 
de behandeling, en daarna om de 12 weken

• De neutrofielen en de thrombocyten moeten 4 tot 8 
weken na het begin van de behandeling gecontroleerd 
worden en daarna volgens de standaard klinische 
praktijk

• De lipide parameters dienen 4 tot 8 weken na de start 
van de therapie met RoACTEMRA te worden bepaald

Om de aanbevolen doseringsaanpassingen te kennen 
in functie van de laboratoriumafwijkingen, zie rubriek 
« Dosering en wijze van toediening » van de SPK, 
beschikbaar op www.afmps.be.



Infusiereacties:
In geval van een anafylactische reactie tijdens de behandeling met 
RoACTEMRA, dient adequate behandeling voor direct gebruik 
beschikbaar te zijn.
Tijdens de infusie zal de patiënt zorgvuldig gecontroleerd worden op 
eventuele overgevoeligheidsreacties of anafylactische reacties. Als 
u denkt dat de patiënt een reactie op de infusie vertoont dient u de 
infusie onmiddellijk stop te zetten.

Europa heeft voorwaarden opgelegd in verband met het 
op de markt brengen van het geneesmiddel RoACTEMRA® 
(tocilizumab) (op Europees niveau goedgekeurd). Dit 
verplicht risicobeperkingsplan in België, waarvan deze 
communicatie deel uitmaakt, is een maatregel die 
genomen is om een veilig en efficiënt gebruik van het 

geneesmiddel RoACTEMRA te waarborgen (RMA versie 08/2020)

Dosisgids bestemd voor de arts voor de 
behandeling van polyarticulaire Juveniele 
Idiopathische Artritis (pJIA) met RoACTEMRA
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 Ro-
ACTEMRA
Bij patiënten met een gewicht ≥ 30 kg
Gewicht van de patiënt (kg) x 8 mg/kg = dosis van RoACTEM-
RA
De dosis moet om de 4 weken toegediend worden als intrave-
neuze  infusie gedurende 60 minuten. De dosering dient berek-
end te worden op basis van het lichaamsgewicht van de patiënt 
bij elke toediening.

  400 mg (20 ml) injectieflacon     

  200 mg (10 ml) injectieflacon     

  80 mg (4 ml) injectieflacon

10
 m

g/
kg

Gewicht (kg) Dosis (mg) Dosis (ml) Flacon combinaties
10 100 5.0
12 120 6.0
14 140 7.0
16 160 8.0
18 180 9.0
20 200 10.0
22 220 11.0
24 240 12.0
26 260 13.0
28 280 14.0

8 
m

g/
kg

30 240 12.0
32 256 12.8
34 272 13.6
36 288 14.4
38 304 15.2
40 320 16.0
42 336 16.8
44 352 17.6
46 368 18.4
48 384 19.2
50 400 20.0
52 416 20.8
54 432 21.6
56 448 22.4
58 464 23.2
60 480 24.0
62 496 24.8
64 512 25.6
66 528 26.4
68 544 27.2
70 560 28.0
72 576 28.8
74 592 29.6
76 608 30.4
78 624 31.2
80 640 32.0
82 656 32.8
84 672 33.6
86 688 34.4
88 704 35.2
90 720 36.0
92 736 36.8
94 752 37.6
96 768 38.4
98 784 39.2

≥100 800 40.0
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Zie Belangrijke Veiligheidsinformatie op de achterkant van de kaart. 
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Belangrijke Veiligheidsinformatie:

Therapeutische indicatie:

RoACTEMRA is, in combinatie met MTX, geïndiceerd 
voor de behandeling van juveniele idiopathische 
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 onverdraagbaarheid van MTX of 
wanneer continuering van behandeling met MTX niet 
geschikt is.

Vooraleer RoACTEMRA toe te dienen, vraag aan de 
patiënt of aan de ouders/voogden van de patiënt of 
hij/zij:

• Allergisch is aan vorige behandelingen, 
RoACTEMRA inbegrepen

• 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)

• 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

• Lijdt of heeft geleden aan een verminderde 
longfunctie

• Tuberculose (TB) heeft of in nauw contact 
geweest is met iemand die TB heeft gehad

• Antecedenten van diverticulitis of intestinale 
zweren heeft

• Andere biologische geneesmiddelen neemt, 
alsook atorvastatine, calciumantagonisten, 
theofylline, warfarine of fenprocoumon, 
fenytoïne, ciclosporine of benzodiazepines

• 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

Laboratorium monitoring:
 
De volgende biologische parameters dienen 
gecontroleerd te worden: 

• ALT- en AST-spiegels dienen ten tijde van de 
tweede infusie gecontroleerd te worden en 
daarna volgens de standaard klinische praktijk

• Neutrofielen en trombocyten dienen ten tijde 
van de tweede infusie te worden gecontroleerd 
en daarna volgens de standaard klinische 
praktijk

• De lipide parameters dienen 4 tot 8 weken na 
de start van de therapie met RoACTEMRA te 
worden bepaald

Om de aanbevolen doseringsaanpassingen te kennen 
in functie van de laboratoriumafwijkingen, zie rubriek 
« Dosering en wijze van toediening » van de SPK, 
beschikbaar op www.afmps.
be.



Infusiereacties:
In geval van een anafylactische reactie tijdens de behandeling met 
RoACTEMRA, dient adequate behandeling voor direct gebruik 
beschikbaar te zijn.
Tijdens de infusie zal de patiënt zorgvuldig gecontroleerd worden op 
eventuele overgevoeligheidsreacties of anafylactische reacties. Als 
u denkt dat de patiënt een reactie op de infusie vertoont dient u de 
infusie onmiddellijk stop te zetten.

Europa heeft voorwaarden opgelegd in verband met het 
op de markt brengen van het geneesmiddel RoACTEMRA® 
(tocilizumab) (op Europees niveau goedgekeurd). Dit 
verplicht risicobeperkingsplan in België, waarvan deze 
communicatie deel uitmaakt, is een maatregel die genomen 
is om een veilig en efficiënt gebruik van het geneesmiddel 
RoACTEMRA te waarborgen (RMA versie 08/2020)

Dosisgids bestemd voor de arts voor de 
behandeling van systemische Juveniele 
Idiopathische Artritis (sJIA) en Cytokine-Release 
Syndrome (CRS) met RoACTEMRA
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 als intraveneuze infusie gedurende 60 minuten worden 
toegediend per 2 weken voor de behandeling van sJIA en tot 3 
additionele doseringen met een tussenpoos van ten minste 8 uur 
voor de behandeling van CRS. De dosering dient berekend te worden 
op basis van het lichaamsgewicht van de patiënt bij elke toediening.

 400 mg (20 ml) injectieflacon     

 200 mg (10 ml) injectieflacon     

 80 mg (4 ml) injectieflacon

12
 m

g/
kg

Gewicht (kg) Dosis (mg) Dosis (ml) Flacon combinaties
10 120 6.0
12 144 7.2
14 168 8.4
16 192 9.6
18 216 10.8
20 240 12.0
22 264 13.2
24 288 14.4
26 312 15.6
28 336 16.8

8 
m

g/
kg

30 240 12.0
32 256 12.8
34 272 13.6
36 288 14.4
38 304 15.2
40 320 16.0
42 336 16.8
44 352 17.6
46 368 18.4
48 384 19.2
50 400 20.0
52 416 20.8
54 432 21.6
56 448 22.4
58 464 23.2
60 480 24.0
62 496 24.8
64 512 25.6
66 528 26.4
68 544 27.2
70 560 28.0
72 576 28.8
74 592 29.6
76 608 30.4
78 624 31.2
80 640 32.0
82 656 32.8
84 672 33.6
86 688 34.4
88 704 35.2
90 720 36.0
92 736 36.8
94 752 37.6
96 768 38.4
98 784 39.2

≥100 800 40.0
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Zie Belangrijke Veiligheidsinformatie op de achterkant van de kaart. 



Belangrijke Veiligheidsinformatie:
Therapeutische indicatie:

RoACTEMRA is geïndiceerd voor de behandeling van 
actieve systemische juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij 
kinderen 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.

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.

Vooraleer RoACTEMRA toe te dienen, vraag aan de patiënt 
of aan de ouders/voogden van de patiënt of hij/zij:

• Allergisch is aan vorige behandelingen, RoACTEMRA 
inbegrepen

• 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)

• 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

• Lijdt of heeft geleden aan een verminderde 
longfunctie

• Tuberculose (TB) heeft of in nauw contact geweest is 
met iemand die TB heeft gehad

• Antecedenten van diverticulitis of intestinale zweren 
heeft

• Andere biologische geneesmiddelen neemt, alsook 
atorvastatine, calciumantagonisten, theofylline, 
warfarine of fenprocoumon, fenytoïne, ciclosporine of 
benzodiazepines

• 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
• Al een Macrofaag Activatie Syndroom (MAS) heeft 

vertoond.
• Cardiovasculaire risicofactoren heeft zoals 

een verhoogde bloeddruk en verhoogde 
cholesterolspiegels

Laboratorium monitoring:
 
De volgende biologische parameters dienen gecontroleerd 
te worden: 

• ALT- en AST-spiegels dienen ten tijde van de tweede 
infusie gecontroleerd te worden en daarna volgens 
de standaard klinische praktijk

• Neutrofielen en trombocyten dienen ten tijde van de 
tweede infusie te worden gecontroleerd en daarna 
volgens de standaard klinische praktijk

• De lipide parameters dienen 4 tot 8 weken na de start 
van de therapie met RoACTEMRA te worden bepaald

Om de aanbevolen doseringsaanpassingen te kennen 
in functie van de laboratoriumafwijkingen, zie rubriek 
« Dosering en wijze van toediening » van de SPK, 
beschikbaar op www.afmps.be.


