Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een
schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt
gezonden door de farmaceutische firma’s, om hen te informeren
over mogelijke risico’s, opgetreden tijdens het gebruik van
bepaalde geneesmiddelen, alsook over de maatregelen of de
aanbevelingen om deze risico’s te beperken. De bedoeling van dit
soort communicatie is de gezondheidszorgbeoefenaars zo goed
mogelijk te informeren om de gebruiksveiligheid te verbeteren in
het kader van het correct gebruik van geneesmiddelen. Voor de
verspreiding dienen de firma’s hun voorstel voor de DHPC voor te
leggen aan de bevoegde autoriteiten ter goedkeuring.
Deze DHPC’s zijn specifiek bestemd voor artsen en apothekers.
Aangezien de DHPC’s wel toegankelijk zijn voor het publiek,
verzoeken wij patiënten die naar aanleiding van het vernemen van
deze informatie vragen hebben, hun arts of apotheker te
raadplegen.
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Valproaat bevattende geneesmiddelen: risico op abnormale
zwangerschapsuitkomst
Geachte gezondheidszorgbeoefenaar,
U ontvangt dit schrijven in overeenstemming met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA:European
Medicines Agency) en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) om
u op de hoogte te stellen van belangrijke nieuwe informatie en verscherpte waarschuwingen over de
veiligheid van geneesmiddelen die valproaat bevatten (natriumvalproaat, valproïnezuur, valproaat
seminatrium en valpromide) ten gevolge van de resultaten van een herziening op Europees niveau.

Samenvatting


Kinderen die in utero worden blootgesteld aan valproaat lopen een hoog risico op
ernstige ontwikkelingsstoornissen (tot 30-40% van de gevallen) en/of congenitale
misvormingen (bij ongeveer 10% van de gevallen).



Valproaat mag niet worden voorgeschreven aan meisjes, vrouwelijke adolescenten,
vrouwen die zwanger kunnen worden of zwangere vrouwen tenzij andere
behandelingen niet doeltreffend zijn of niet verdragen worden.



Een behandeling met valproaat moet worden opgestart en opgevolgd door een arts met
ervaring in het behandelen van epilepsie of bipolaire stoornissen.



Weeg de voordelen van een behandeling met valproaat zorgvuldig af tegen de risico’s
wanneer iemand valproaat voor het eerst krijgt voorgeschreven, tijdens regelmatige
evaluaties van de behandeling, wanneer een meisje in de puberteit komt en wanneer
een vrouw van plan is om zwanger te worden of zwanger wordt.



U moet ervoor zorgen dat alle vrouwelijke patiënten het volgende weten en begrijpen:
-

de risico’s van het gebruik van valproaat bevattende geneesmiddelen tijdens de
zwangerschap;

-

de noodzaak van het gebruik van doeltreffende anticonceptie;

-

de noodzaak van een regelmatige evaluatie van de behandeling;

-

de noodzaak van snel op consultatie komen indien de patiënte van plan is zwanger
te worden of zwanger wordt.

Aanvullende informatie over de bezorgdheid omtrent de veiligheid en de
aanbevelingen
Abnormale zwangerschapsuitkomst
Valproaat wordt in verband gebracht met een dosisafhankelijk risico op abnormale
zwangerschapsuitkomst, ongeacht of het geneesmiddel alleen wordt ingenomen of in combinatie met
andere geneesmiddelen. De gegevens suggereren dat wanneer valproaat voor de behandeling van
epilepsie samen met andere geneesmiddelen wordt ingenomen het risico op afwijkende resultaten bij een
zwangerschap groter is dan wanneer valproaat alleen wordt ingenomen.


Het risico op congenitale misvormingen is ongeveer 10%, terwijl onderzoek bij kleuters die in
utero aan valproaat werden blootgesteld, aantoont dat tot 30-40% van hen vertraging oploopt bij
de vroege ontwikkeling, zoals later leren lopen en/of spreken, lagere intellectuele vaardigheden,
1 2,3,4,5
beperkte taalvaardigheden en geheugenproblemen ,
.



Het intelligentiequotiënt (IQ) gemeten in een onderzoek met kinderen van 6 jaar oud met een
voorgeschiedenis van blootstelling aan valproaat in utero lag gemiddeld 7-10 punten lager dan bij
6

kinderen die aan andere anti-epileptica werden blootgesteld .


De beschikbare gegevens laten zien dat kinderen die in utero aan valproaat werden blootgesteld
een groter risico lopen op autismespectrumstoornis (ongeveer 3 keer meer) en autisme tijdens
de kindertijd (ongeveer 5 keer meer) in vergelijking met de algemene onderzoekspopulatie.



Beperkte gegevens suggereren dat kinderen die in utero aan valproaat werden blootgesteld
mogelijk meer kans lopen op het ontwikkelen van symptomen van ADHD (=attention
7,8,9
deficit/hyperactivity disorder :aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)
.

Gezien deze risico’s mag valproaat voor het behandelen van epilepsie of bipolaire stoornis niet gebruikt
worden tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden, tenzij het duidelijk
noodzakelijk is (m.a.w. in situaties waarbij andere behandelingen niet doeltreffend zijn of niet verdragen
worden).
Weeg de voordelen van een behandeling met valproaat zorgvuldig af tegen de risico’s wanneer iemand
valproaat voor het eerst krijgt voorgeschreven, tijdens regelmatige evaluaties van de behandeling,
wanneer een meisje in de puberteit komt en wanneer een vrouw van plan is om zwanger te worden of
zwanger wordt.
Indien u beslist om valproaat voor te schrijven aan een vrouw die zwanger kan worden, moet ze tijdens
de behandeling doeltreffende anticonceptie gebruiken en volledig op de hoogte zijn van de risico’s voor
het ongeboren kind indien ze tijdens de behandeling met valproaat zwanger wordt.
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Behandeling tijdens de zwangerschap
Indien een vrouw met epilepsie of een bipolaire stoornis die met valproaat behandeld wordt van plan is
om zwanger te worden of zwanger wordt, moeten andere behandelingen overwogen worden.
Indien de behandeling met valproaat wordt verdergezet tijdens de zwangerschap:


Gebruik de laagst werkzame dosis en verdeel de dagelijkse dosis valproaat in verschillende kleine
doses om in de loop van de dag in te nemen. Gebruik van een formulering met verlengde afgifte
krijgt mogelijk de voorkeur op andere vormen van de behandeling;



Start gespecialiseerde prenatale opvolging om de ontwikkeling van het ongeboren kind te
controleren, inclusief het mogelijke optreden van afwijkingen aan de neurale buis en andere
misvormingen;



Inname van foliumzuursupplementen voorafgaand aan de zwangerschap kunnen zorgen voor een
verlaging van het bij alle zwangerschappen bestaande risico op afwijkingen aan de neurale buis.
Op basis van de beschikbare gegevens lijkt foliumzuur echter niet preventief te werken voor de
geboorteafwijkingen of misvormingen die het gevolg zijn van een blootstelling aan valproaat.

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter zullen nu worden aangepast
om ons huidig inzicht in de beschikbare gegevens weer te geven en om de informatie zo duidelijk
mogelijk te maken.
Er zal educatief materiaal ter beschikking worden gesteld aan gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten
om hen te informeren over de risico’s van valproaat bij meisjes, vrouwen die zwanger kunnen worden en
zwangere vrouwen.

Melding van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van
natriumvalproaat, valproïnezuur, valproaat seminatrium of valpromide te melden aan het Belgisch
Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het
fagg. Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar
via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele
fiche kan worden verzonden per post naar het adres Fagg – BCGH – Eurostation II - Victor Hortaplein
40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/524.80.01, of per e-mail naar
adversedrugreactions@fagg.be.

Bijwerkingen kunnen ook gemeld worden aan de diensten Geneesmiddelenbewaking van:
Eurogenerics op het telefoonnummer 02 479 78 78 of per e-mail naar Phvig@eurogenerics.be.
Mylan op het telefoonnummer 02 658 61 00 of per e-mail naar phv.belgium@mylan.be
N.V. Sandoz S.A. op het telefoonnummer 0800 94 368 of per e-mail naar
drug.safety_belgium@novartis.com
Sanofi Belgium op het telefoonnummer 02 710 54 00 of per e-mail naar
pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
Takeda Belgium op het telefoonnummer 02 464 07 17 (ma-vrij 8-17u) en 02 464 06 11 (buiten de
kantooruren) of per e-mail naar DSO‐BE@takeda.com

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Vraag voor bijkomende informatie
Als u aanvullende informatie nodig heeft, neem dan contact op met de dienst Medische informatie van de
vermelde verantwoordelijke farmaceutische firma’s.
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
België

Depakine 300 mg/5 ml, siroop

Depakine 300 mg/ml, oplossing voor oraal gebruik

Depakine Chrono 300 mg, tabletten met verlengde afgifte

Depakine Chrono 500 mg, tabletten met verlengde afgifte

Depakine Enteric 150 mg, maagsapresistente tabletten

Depakine Enteric 300 mg, maagsapresistente tabletten

Depakine Enteric 500 mg, maagsapresistente tabletten

Depakine IV 400 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Eurogenerics
Heizel Esplanade b 22
1020 Brussel
België

Valproate Retard EG 300 mg, tabletten met verlengde afgifte

Valproate Retard EG 500 mg, tabletten met verlengde afgifte
Mylan
Terhulpsesteenweg 6A,
1560 Hoeilaart
België

Valproate Mylan 100 mg/ml, oplossing voor injectie

Valproate Retard Mylan 300 mg, tabletten met verlengde afgifte

Valproate Retard Mylan 500 mg, tabletten met verlengde afgifte
N.V. Sandoz S.A.
Medialaan 40
1800 Vilvoorde
België

Valproate Sandoz 300 mg, tabletten met verlengde afgifte

Valproate Sandoz 500 mg, tabletten met verlengde afgifte
Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
België

Convulex 300 mg, maagsapresistente capsules

Convulex 500 mg, maagsapresistente capsules

Informatie verstrekt onder het gezag van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten in samenwerking met de houders van een vergunning voor het in de handel
brengen.

