
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 

vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. NAAM 

VAN HET GENEESMIDDEL: Kyntheum 210 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. KWALITATIEVE EN 

KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke voorgevulde spuit bevat 210 mg brodalumab in 1,5 ml oplossing. 1 ml oplossing 

bevat 140 mg brodalumab. Brodalumab is een recombinant, humaan, monoklonaal antilichaam dat wordt geproduceerd in 

ovariumcellen van de Chinese hamster. Hulpstoffen: proline, glutamaat, polysorbaat 20 en water voor injecties. 

FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor injectie (injectievloeistof). De oplossing is helder tot licht opaalachtig, kleurloos tot 

lichtgeel en vrij van deeltjes. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Kyntheum is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot 

ernstige plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor systemische therapie. DOSERING EN WIJZE 

VAN TOEDIENING: Kyntheum is bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met ervaring in de 

diagnose en behandeling van psoriasis. Dosering: De aanbevolen dosis is 210 mg toegediend per subcutane injectie in de 

weken 0, 1 en 2, gevolgd door 210 mg elke 2 weken. Overweeg te stoppen met de behandeling bij patiënten die na 12 tot 16 

weken behandeling geen respons hebben laten zien. Enkele patiënten die aanvankelijk een gedeeltelijke respons vertonen, 

kunnen met voortgezette behandeling na 16 weken alsnog een verbetering laten zien. Wijze van toediening: Kyntheum wordt 

toegediend door middel van subcutane injectie. Elke voorgevulde spuit is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Kyntheum mag niet 

worden geïnjecteerd op plaatsen waar de huid gevoelig, gekneusd, rood, hard, dik of schilferig is, of psoriasis vertoont. De 

voorgevulde spuit niet schudden. Na de juiste training in de subcutane injectietechniek kunnen patiënten Kyntheum zelf 

injecteren als de arts dit nodig acht. Patiënten moet worden verteld dat ze de volledige hoeveelheid Kyntheum moeten 

injecteren volgens de instructies in de bijsluiter. Speciale populaties: Ouderen (65 jaar en ouder): Een dosisaanpassing voor 

oudere patiënten wordt niet aanbevolen. Verminderde nier en leverfunctie: Kyntheum is in deze patiëntenpopulaties niet 

onderzocht. Er kan geen aanbeveling met betrekking tot de dosering worden gedaan. Pediatrische patiënten: De veiligheid en 

werkzaamheid van Kyntheum bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. BIJZONDERE 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Suïcidale ideatie en suïcidaal gedrag: Suïcidale ideatie en suïcidaal 

gedrag, waaronder gelukte zelfmoord, zijn gemeld bij patiënten die worden behandeld met Kyntheum. Het merendeel van de 

patiënten met suïcidaal gedrag heeft een voorgeschiedenis van depressie en/of suïcidale ideatie en suïcidaal gedrag. Er is 

geen oorzakelijk verband vastgesteld tussen behandeling met Kyntheum en een verhoogd risico voor suïcidale ideatie en 

suïcidaal gedrag. Bij patiënten met nieuwe of verergerde symptomen van depressie en/of suïcidale ideatie en suïcidaal gedrag, 

wordt aanbevolen de behandeling met Kyntheum te stoppen. Vaccinaties: Het wordt aanbevolen dat patiënten alle immunisaties 

in overeenstemming met de lokale richtlijnen voor immunisatie krijgen voorafgaand aan de start van een behandeling met 

Kyntheum. Levende vaccins mogen niet gelijktijdig met Kyntheum worden toegediend.  CONTRAINDICATIES: 

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Actieve ziekte van Crohn. Klinisch belangrijke actieve 

infecties (bijvoorbeeld actieve tuberculose). BIJWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De vaakst gemelde 

bijwerkingen bij alle met Kyntheum behandelde patiënten waren artralgie (4,6%), hoofdpijn (4,3%), vermoeidheid (2,6%), 

diarree (2,2%) en orofaryngeale pijn (2,1%). De frequentiecategorie voor elke bijwerking is vastgesteld volgens de volgende 

conventie: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden 

(<1/10.000). Infecties en parasitaire aandoeningen: Vaak: griep, tineainfecties (waaronder tinea pedis, tinea versicolor, tinea 

cruris); Soms: candidainfecties (waaronder orale en genitale infecties en slokdarminfecties) - Bloed en 

lymfestelselaandoeningen: Vaak: neutropenie - Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: hoofdpijn - Oogaandoeningen: Soms: 

conjunctivitis - Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinumaandoeningen: Vaak: orofaryngeale pijn - 

Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: diarree, nausea - Skeletspierstelsel en bindweefselaandoeningen: Vaak: artralgie, 

myalgie - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: vermoeidheid, injectieplaatsreacties (waaronder 

erytheem, pijn, pruritus, kneuzing, bloeding op de injectieplaats). Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Infecties: In 

de 12 weken durende, placebogecontroleerde periode van het onderzoek naar plaquepsoriasis werden infecties gemeld 

bij 25,4% van de patiënten behandeld met Kyntheum, vergeleken met 23,4% van de patiënten behandeld met placebo. De 

meeste infecties bestonden uit nasofaryngitis, bovensteluchtweginfectie, faryngitis, urineweginfecties, bronchitis en griep, 

waardoor het staken van de behandeling niet noodzakelijk was. Ernstige infecties deden zich voor bij 0,5% van de patiënten 

behandeld met Kyntheum en bij 0,2% van de patiënten behandeld met placebo. Hogere percentages schimmelinfecties, 

voornamelijk nieternstige huid en mucosale Candidainfecties, werden waargenomen bij patiënten behandeld met Kyntheum, 

vergeleken met patiënten behandeld met placebo, 1,8% vs. 0,9% respectievelijk. Neutropenie: In de 12 weken durende, 

placebogecontroleerde periode van klinische onderzoeken werd neutropenie gemeld bij 0,8% van de patiënten behandeld met 

Kyntheum vergeleken met 0,5% van de patiënten behandeld met placebo. De meeste bijwerkingen in de vorm van neutropenie 

met Kyntheum waren licht, tijdelijk en reversibel van aard. Bij 0,4% van de patiënten behandeld met Kyntheum werd 



neutropenie graad 3 en 4 gerapporteerd, vergeleken met 0,2% van de patiënten behandeld met ustekinumab en niemand van 

de patiënten behandeld met placebo. Er werden geen ernstige infecties in verband gebracht met neutropenie. Immunogeniciteit: 

In klinische onderzoeken naar psoriasis (0,3% van deze patiënten had bij aanvang antistoffen tegen brodalumab), 

ontwikkelde 2,7% (122/4461) van de met Kyntheum behandelde patiënten antistoffen tegen brodalumab bij maximaal 52 weken 

behandeling. Geen van deze patiënten had neutraliserende antistoffen. Er werd geen bewijs van veranderd farmacokinetisch 

profiel, klinische respons of veiligheidsprofiel in verband gebracht met de ontwikkeling van antistoffen tegen brodalumab. 

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK2750 

Ballerup, Denemarken NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/16/1155/001 – 

EU/1/16/1155/002 – Uitsluitend recept. VERGOEDINGSSTATUS: add-on geneesmiddel werd toegekend aan het 

geneesmiddel. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 09/2019 - Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is 

beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/

