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REGIMEN
Now fully reimbursed in 1L uMPM 
and 1L mNSCLC*

*With 2 cycles of platinum-based 
chemotherapy for 1L mNSCLC

OPDIVO + YERVOY, the only dual 
immuno-therapy approved in EU to 
provide the opportunity for longer 
life** and all the moments in 
between.

BUILT TO
LAST

OPDIVO in combination with ipilimumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the 
fi rst-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR 
mutation or ALK translocation.
OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the fi rst-line treatment 
of adult patients with unresectable malignant pleural mesothelioma
** versus comparator in CheckMate 743 and CheckMate 9LA

7356-BE-2200046 – date of preparation April 2022
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Ex-factory (excl. VAT)
OPDIVO 40 mg  €509,90 
OPDIVO 100 mg €1.274,75
OPDIVO 240 mg €3.059,65

1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT OPDIVO 10 mg/mL concentrate for solution for infusion. 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION 
Each mL of concentrate for solution for infusion contains 10 mg of nivolumab. One vial of 4 mL contains 40 mg of nivolumab. One vial of 10 mL contains 100 mg of nivolumab. One 
vial of 12 mL contains 120 mg of nivolumab. One vial of 24 mL contains 240 mg of nivolumab. Nivolumab is produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. 
Excipient with known effect Each mL of concentrate contains 0.1 mmol (or 2.5 mg) sodium. For the full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM 
Concentrate for solution for infusion (sterile concentrate). Clear to opalescent, colourless to pale yellow liquid that may contain few light particles. The solution has a pH of 
approximately 6.0 and an osmolality of approximately 340 mOsm/kg. 4. CLINICAL PARTICULARS 4.1 Therapeutic indications Melanoma OPDIVO as monotherapy or 
in combination with ipilimumab is indicated for the treatment of advanced (unresectable  or metastatic) melanoma in adults. Relative to nivolumab monotherapy, an increase in 
progression‑free survival (PFS) and overall survival (OS) for the combination of nivolumab with ipilimumab is established only in patients with low tumour PD‑L1 expression (see 
sections 4.4 and 5.1). Adjuvant treatment of melanoma OPDIVO as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adults with melanoma with involvement of lymph nodes 
or metastatic disease who have undergone complete resection (see section 5.1). Non‑small cell lung cancer (NSCLC) OPDIVO in combination with ipilimumab and 2 cycles of platinum‑
based chemotherapy is indicated for the first‑line treatment of metastatic non‑small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR mutation or ALK translocation. 
OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of locally advanced or metastatic non‑small cell lung cancer after prior chemotherapy in adults. Malignant pleural mesothelioma 
(MPM) OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the first line treatment of adult patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. Renal cell carcinoma (RCC) 
OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of advanced renal cell carcinoma after prior therapy in adults. OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the first‑line 
treatment of adult patients with intermediate/poor‑risk advanced renal cell carcinoma (see section 5.1). OPDIVO in combination with cabozantinib is indicated for the first‑line 
treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (see section 5.1). Classical Hodgkin lymphoma (cHL) OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of adult 
patients with relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma after autologous stem cell transplant (ASCT) and treatment with brentuximab vedotin. Squamous cell cancer of the 
head and neck (SCCHN) OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of recurrent or metastatic squamous cell cancer of the head and neck in adults progressing on or after 
platinum‑based therapy (see section 5.1). Urothelial carcinoma OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of locally advanced unresectable or metastatic urothelial 
carcinoma in adults after failure of prior platinum‑containing therapy. Adjuvant treatment of urothelial carcinoma OPDIVO as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of 
adults with muscle invasive urothelial carcinoma (MIUC) with tumour cell PD‑L1 expression ≥ 1%, who are at high risk of recurrence after undergoing radical resection of MIUC (see 
section 5.1). Mismatch repair deficient (dMMR) or microsatellite instability high (MSI‑H) colorectal cancer (CRC) OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the treatment 
of adult patients with mismatch repair deficient or microsatellite instability high metastatic colorectal cancer after prior fluoropyrimidine based combination chemotherapy (see section 
5.1). Oesophageal squamous cell carcinoma (OSCC) OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the first‑line treatment of adult patients with unresectable advanced, 
recurrent or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma with tumour cell PD‑L1 expression ≥ 1%. OPDIVO in combination with fluoropyrimidine‑ and platinum‑based combination 
chemotherapy is indicated for the first‑line treatment of adult patients with unresectable advanced, recurrent or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma with tumour cell 
PD‑L1 expression ≥ 1%. OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with unresectable advanced, recurrent or metastatic oesophageal squamous cell 
carcinoma after prior fluoropyrimidine‑ and platinum‑based combination chemotherapy. Adjuvant treatment of oesophageal or gastro‑oesophageal junction cancer (OC or GEJC) OPDIVO 
as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with oesophageal or gastro‑oesophageal junction cancer who have residual pathologic disease following prior 
neoadjuvant chemoradiotherapy (see section 5.1). Gastric, gastro-oesophageal junction (GEJ) or oesophageal adenocarcinoma OPDIVO in combination with 
fluoropyrimidine‑ and platinum‑based combination chemotherapy is indicated for the first‑line treatment of adult patients with HER2‑negative advanced or metastatic gastric, 
gastro‑oesophageal junction or oesophageal adenocarcinoma whose tumours express PD‑L1 with a combined positive score (CPS) ≥ 5.  4.2 Posology and method of 
administration Treatment must be initiated and supervised by physicians experienced in the treatment of cancer. PD‑L1 testing If specified in the indication, patient selection for 
treatment with OPDIVO based on the tumour expression of PD‑L1 should be confirmed by a validated test (see sections 4.1, 4.4, and 5.1). Posology OPDIVO as monotherapy The 
recommended dose of OPDIVO is either nivolumab 240 mg every 2 weeks or 480 mg every 4 weeks (see section 5.1) depending on the indication, as presented in Table 1. Table 1: 
Recommended dose and infusion time for intravenous administration of nivolumab monotherapy Indication* Melanoma (advanced or adjuvant treatment), Renal cell carcinoma, 
Muscle invasive urothelial carcinoma (MIUC) (adjuvant treatment) Recommended dose and infusion time : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks 
over 60 minutes; Oesophageal or gastro‑oesophageal junction cancer (adjuvant treatment) : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks over 30 minutes 
for the first 16 weeks, followed by 480 mg every 4 weeks over 30 minutes; Non‑small cell lung cancer, Classical Hodgkin lymphoma, Squamous cell cancer of the head and neck, 
Urothelial carcinoma, Oesophageal squamous cell carcinoma Recommended dose and infusion time : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes *As per monotherapy indication in 
section 4.1. If melanoma, RCC, OC, GEJC or MIUC (adjuvant treatment) patients need to be switched from the 240 mg every 2 weeks schedule to the 480 mg every 4 weeks 
schedule, the first 480 mg dose should be administered two weeks after the last 240 mg dose. Conversely, if patients need to be switched from the 480 mg every 4 weeks schedule 
to the 240 mg every 2 weeks schedule, the first 240 mg dose should be administered four weeks after the last 480 mg dose. OPDIVO in combination with ipilimumab Melanoma 
The recommended dose is 1 mg/kg nivolumab in combination with 3 mg/kg ipilimumab administered intravenously every 3 weeks for the first 4 doses. This is then followed by a 
second phase in which nivolumab monotherapy is administered intravenously at either 240 mg every 2 weeks or at 480 mg every 4 weeks, as presented in Table 2. For the 
monotherapy phase, the first dose of nivolumab should be administered; 3 weeks after the last dose of the combination of nivolumab and ipilimumab if using 240 mg every 2 weeks; 
or 6 weeks after the last dose of the combination of nivolumab and ipilimumab if using 480 mg every 4 weeks. Table 2: Recommended doses and infusion times for intravenous 
administration of nivolumab in combination with ipilimumab for melanoma Nivolumab Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 1 mg/kg over 30 minutes 
Monotherapy phase : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks over 60 minutes Ipilimumab Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 
3 mg/kg over 30 minutes ‑ Malignant pleural mesothelioma The recommended dose is 360 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes every 3 weeks in combination 
with 1 mg/kg ipilimumab administered intravenously over 30 minutes every 6 weeks. Treatment is continued for up to 24 months in patients without disease progression.  Renal cell 
carcinoma and dMMR or MSI‑H colorectal cancer The recommended dose is 3 mg/kg nivolumab in combination with 1 mg/kg ipilimumab administered intravenously every 3 weeks 
for the first 4 doses. This is then followed by a second phase in which nivolumab monotherapy is administered intravenously at either 240 mg every 2 weeks or at 480 mg every 
4 weeks (RCC only), as presented in Table 3. For the monotherapy phase, the first dose of nivolumab should be administered; 3 weeks after the last dose of the combination of 
nivolumab and ipilimumab if using 240 mg every 2 weeks; or 6 weeks after the last dose of the combination of nivolumab and ipilimumab if using 480 mg every 4 weeks (RCC 
only). Table 3: Recommended doses and infusion times for intravenous administration of nivolumab in combination with ipilimumab for RCC and dMMR or MSI‑H CRC Nivolumab 
Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 3 mg/kg over 30 minutes Monotherapy phase : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks over 
60 minutes (RCC only) Ipilimumab Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 1 mg/kg over 30 minutes ‑ Oesophageal squamous cell carcinoma The recommended 
dose is either 3 mg/kg nivolumab every 2 weeks or 360 mg nivolumab every 3 weeks administered intravenously over 30 minutes in combination with 1 mg/kg ipilimumab 
administered intravenously over 30 minutes every 6 weeks. Treatment is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months in patients without disease 
progression. OPDIVO in combination with cabozantinib Renal cell carcinoma The recommended dose is nivolumab administered intravenously at either 240 mg every 2 weeks or 480 
mg every 4 weeks in combination with 40 mg cabozantinib administered orally every day. Table 4: Recommended doses and infusion times for intravenous administration of 
nivolumab in combination with oral administration of cabozantinib for RCC  Nivolumab Combination phase: 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks 
over 60 minutes Cabozantinib Combination phase: 40 mg once daily. OPDIVO in combination with ipilimumab and chemotherapy Non small cell lung cancer The recommended 
dose is 360 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes every 3 weeks in combination with 1 mg/kg ipilimumab administered intravenously over 30 minutes every 
6 weeks, and platinum‑based chemotherapy administered every 3 weeks. After completion of 2 cycles of chemotherapy, treatment is continued with 360 mg nivolumab administered 
intravenously every 3 weeks in combination with 1 mg/kg ipilimumab every 6 weeks. Treatment is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months 
in patients without disease progression. OPDIVO in combination with chemotherapy Oesophageal squamous cell carcinoma The recommended dose of nivolumab is 240 mg every 
2 weeks or 480 mg every 4 weeks administered intravenously over 30 minutes in combination with fluoropyrimidine- and platinum-based chemotherapy (see section 5.1). Treatment 
with nivolumab is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months in patients without disease progression. Gastric, gastro-oesophageal junction or 
oesophageal adenocarcinoma  The recommended dose is 360 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes in combination with fluoropyrimidine‑ and platinum‑based 
chemotherapy administered every 3 weeks or 240 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes in combination with fluoropyrimidine‑ and platinum‑based 
chemotherapy administered every 2 weeks (see section 5.1). Treatment with nivolumab is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months in 
patients without disease progression. Duration of treatment Treatment with OPDIVO, either as a monotherapy or in combination with ipilimumab or other therapeutic agents, should 
be continued as long as clinical benefit is observed or until treatment is no longer tolerated by the patient (and up to maximum duration of therapy if specified for an indication). For 
adjuvant therapy, the maximum treatment duration with OPDIVO is 12 months. For OPDIVO in combination with cabozantinib, OPDIVO should be continued until disease progression, 
unacceptable toxicity, or up to 24 months in patients without disease progression. Cabozantinib should be continued until disease progression or unacceptable toxicity. Refer to the 
Summary of Product Characteristics (SmPC) for cabozantinib. Atypical responses (i.e., an initial transient increase in tumour size or small new lesions within the first few months 
followed by tumour shrinkage) have been observed. It is recommended to continue treatment with nivolumab or nivolumab in combination with ipilimumab for clinically stable patients 
with initial evidence of disease progression until disease progression is confirmed. Dose escalation or reduction is not recommended for OPDIVO as monotherapy or in combination with 
other therapeutic agents. Dosing delay or discontinuation may be required based on individual safety and tolerability. Guidelines for permanent discontinuation or withholding of doses 
are described in Table 5. Detailed guidelines for the management of immune‑related adverse reactions are described in section 4.4. When nivolumab is administered in combination 
with other therapeutic agents, refer to the SmPC of these other combination therapeutic agents regarding dosing. Table 5: Recommended treatment modifications for OPDIVO or 
OPDIVO in combination Immune-related pneumonitis Severity : Grade 2 pneumonitis Treatment modification Withhold dose(s) until symptoms resolve, radiographic 
abnormalities improve, and management with corticosteroids is complete Severity : Grade 3 or 4 pneumonitis Treatment modification : Permanently discontinue treatment 
Immune-related colitis Severity : Grade 2 diarrhoea or colitis Treatment modification : Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids, if needed, 
is complete Severity : Grade 3 diarrhoea or colitis ‑ OPDIVO monotherapy Treatment modification: Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids is 
complete ‑ OPDIVO+ipilimumaba Treatment modification : Permanently discontinue treatment Severity : Grade 4 diarrhoea or colitis Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Immune-related hepatitis Severity : Grade 2 elevation in aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), or total bilirubin Treatment modification 
: Withhold dose(s) until laboratory values return to baseline and management with corticosteroids, if needed, is complete Severity : Grade 3 or 4 elevation in AST, ALT, or total bilirubin 
Treatment modification : Permanently discontinue treatment. NOTE: for RCC patients treated with OPDIVO in combination with cabozantinib with liver enzyme elevations, 
see dosing guidelines following this table. Immune-related nephritis and renal dysfunction Severity : Grade 2 or 3 creatinine elevation Treatment modification : Withhold 
dose(s) until creatinine returns to baseline and management with corticosteroids is complete Severity : Grade 4 creatinine elevation Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Immune-related endocrinopathies Severity : Symptomatic Grade 2 or 3 hypothyroidism, hyperthyroidism, hypophysitis, Severity : Grade 2 adrenal insufficiency 
Severity : Grade 3 diabetes Treatment modification : Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids (if needed for symptoms of acute inflammation) 
is complete. Treatment should be continued in the presence of hormone replacement therapyb as long as no symptoms are present Severity : Grade 4 hypothyroidism Severity : 
Grade 4 hyperthyroidism Severity : Grade 4 hypophysitis Severity : Grade 3 or 4 adrenal insufficiency Severity : Grade 4 diabetes Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Immune-related skin adverse reactions Severity : Grade 3 rash Treatment modification : Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with 
corticosteroids is complete Severity : Grade 4 rash Treatment modification : Permanently discontinue treatment Severity : Stevens‑Johnson syndrome (SJS) or toxic epidermal necrolysis 
(TEN) Treatment modification : Permanently discontinue treatment (see section 4.4) Immune-related myocarditis Severity : Grade 2 myocarditis Treatment modification : 
Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids is completec Severity : Grade 3 or 4 myocarditis Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Other immune-related adverse reactions Severity : Grade 3 (first occurrence) Treatment modification : Withhold dose(s) Severity : Grade 4 or recurrent Grade 3 ; 
persistent Severity : Grade 2 or 3 despite treatment modification; inability to reduce corticosteroid dose to 10 mg prednisone or equivalent per day Treatment modification : Permanently 
discontinue treatment Note: Toxicity grades are in accordance with National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI‑CTCAE v4). a During 
administration of the second phase of treatment (nivolumab monotherapy) following combination treatment, permanently discontinue treatment if Grade 3 diarrhoea or colitis occurs. 
b Recommendation for the use of hormone replacement therapy is provided in section 4.4. c The safety of re‑initiating nivolumab or nivolumab in combination with ipilimumab therapy 
in patients previously experiencing immune‑related myocarditis is not known. OPDIVO as monotherapy or in combination with other therapeutic agents should be permanently 
discontinued for: Grade 4 or recurrent Grade 3 adverse reactions; Persistent Grade 2 or 3 adverse reactions despite management. Patients treated with OPDIVO must be given the 
patient alert card and be informed about the risks of OPDIVO (see also package leaflet). When OPDIVO is administered in combination with ipilimumab, if either agent is withheld, 
the other agent should also be withheld. If dosing is resumed after a delay, either the combination treatment or OPDIVO monotherapy could be resumed based on the evaluation of 
the individual patient. When OPDIVO is administered in combination with chemotherapy, refer to the SmPC of the other combination therapy agents regarding dosing. If any agents 
are withheld, the other agents may be continued. If dosing is resumed after a delay, either the combination treatment, OPDIVO monotherapy or chemotherapy alone could be resumed 
based on the evaluation of the individual patient.  OPDIVO in combination with cabozantinib in RCC When OPDIVO is used in combination with cabozantinib, the above treatment 
modifications in Table 5 also apply to the OPDIVO component. In addition, for liver enzyme elevations, in patients with RCC being treated with OPDIVO in combination with 
cabozantinib: - If ALT or AST > 3 times ULN but ≤ 10 times ULN without concurrent total bilirubin ≥ 2 times ULN, both OPDIVO and cabozantinib should be withheld until these adverse 

SmPC will be continued on the last pages >

REGIMEN

BMS-Opdivo Yervoy PUB Built to Last Surcover Tempo SMPC 100x275 et 210x275 (SH 15812).indd   1BMS-Opdivo Yervoy PUB Built to Last Surcover Tempo SMPC 100x275 et 210x275 (SH 15812).indd   1 22/04/22   11:0222/04/22   11:02



VIVACTIS

TF_2204_Pneumo_NL_cover_1-2.indd   1 20/06/2022   16:20



Welcome home

Verkorte productinformatie ACARIZAX® 2022-04ACABE-05 - 12-04-2022
Farmaceutische vorm en samenstelling: Acarizax is een lyophilisaat voor oraal gebruik voor specifi eke immunotherapie en bevat SQ gestandaardiseerd 
allergeenextract van de huisstofmijten Dermatophagoides pteronyssinus en Dermatophagoides farinae, 12 SQ-HDM per lyophilisaat voor oraal gebruik. 
Therapeutische indicatie: Acarizax is geïndiceerd voor volwassen patiënten (18-65 jaar) met minimaal één van de onderstaande aandoeningen, gediagnosticeerd 
op basis van klinisch relevante klachten waarbij de diagnose is gesteld op basis van een positieve huidpriktest en/of specifi eke IgE-test op huisstofmijt: - aanhoudend 
matige tot ernstige allergische rhinitis door huisstofmijt ondanks het gebruik van symptomatische medicatie. -allergische astma door huisstofmijt die niet goed onder 
controle is met geïnhaleerde corticosteroïden en in verband wordt gebracht met milde tot ernstige allergische rhinitis door huisstofmijt. De astma-status van de 
patiënt dient zorgvuldig te worden geëvalueerd voordat de behandeling wordt gestart. Acarizax is geïndiceerd voor adolescenten (12-17 jaar) gediagnosticeerd op 
basis van klinische relevante klachten waarbij de diagnose is gesteld op basis van een positieve huidpriktest en / of specifi ek IgE op huisstofmijt met aanhoudende 
matige tot ernstige huisstofmijt allergische rhinitis ondanks gebruik van symptoom verlichtende medicatie. Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosis 
voor volwassenen en adolescenten (12-17 jaar) is dagelijks één lyophilisaat voor oraal gebruik (12 SQ-HDM). Behandeling met Acarizax dient te worden gestart door 
artsen met ervaring in de behandeling van allergische aandoeningen. Het eerste lyophilisaat dient onder medisch toezicht te worden ingenomen, en de patiënt dient 
gedurende ten minste een half uur te worden gemonitord, zodat mogelijke bijwerkingen besproken kunnen worden en de bijwerkingen die direct zijn opgetreden 
kunnen worden behandeld. Slikken dient te worden vermeden gedurende één minuut. Daarna dient er niets te worden gegeten of gedronken gedurende 5 minuten. 
Klinische effect: Het klinisch effect treedt naar verwachting 8-14 weken na aanvang van de behandeling op. Internationale behandelrichtlijnen geven aan dat 
met allergie immunotherapie een gunstig effect op het natuurlijke beloop van de aandoening kan worden bereikt na een behandelperiode van 3 jaar. Gegevens 
m.b.t. de werkzaamheid van Acarizax bij volwassenen zijn beschikbaar voor een behandelperiode van 18 maanden; er zijn geen gegevens bekend over een 
behandeling van 3 jaar. Acarizax is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. Acarizax is niet bedoeld voor gebruik bij volwassenen ouder dan 65 jaar. 
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor één van de hulpstoffen, een FEV1 <70% van de voorspelde waarde bij aanvang van de behandeling, actieve of slecht 
onder controle gebrachte auto-immuunziekten, immuundisfuncties, immunodefi ciënties, immunosuppressie of maligne neoplastische ziekten met huidige klinische 
relevantie. Patiënten bij wie in de afgelopen 3 maanden sprake was van een ernstige verergering van astma. Bij patiënten met astma die een acute luchtweginfectie 
krijgen, dient behandeling met Acarizax te worden uitgesteld totdat de infectie over is. Patiënten met een acute ernstige mondontsteking of wonden in de mond. 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Verslechtering van astma, een ernstige ontsteking, wonden in de mond of na een operatie aan de mond, 
waaronder het trekken van tanden of kiezen, of na het verlies van tanden, dient behandeling met Acarizax te worden uitgesteld of lopende behandeling tijdelijk te 
worden onderbroken om de mond te laten genezen. Voorzichtigheid is geboden bij het starten van Acarizax bij patiënten die eerder een systemische allergische 
reactie hebben gehad op subcutane immunotherapie voor huisstofmijtallergie, en maatregelen om mogelijke reacties te kunnen behandelen dienen beschikbaar te 
zijn. Patiënten met een hartziekte kunnen een verhoogd risico hebben in geval van systemische allergische reacties. Interacties met andere geneesmiddelen en 
andere vormen van interactie: Gelijktijdige behandeling met symptomatische anti-allergische medicatie kan de tolerantiegrens van de immunotherapie verhogen. 
Zwangerschap en borstvoeding: Er zijn geen gegevens beschikbaar over de klinische ervaring van het gebruik van Acarizax bij zwangere vrouwen. Onderzoek 
bij dieren wijst niet op een verhoogd risico voor de foetus. Een behandeling met Acarizax dient niet te worden gestart tijdens de zwangerschap. Bijwerkingen:
Patiënten die met Acarizax worden behandeld, kunnen in eerste instantie milde tot matige lokale allergische reacties verwachten in de eerste paar dagen. Deze 
reacties verdwijnen bij voortzetting van de behandeling (1-3 maanden). In de meeste gevallen zal de reactie binnen 5 minuten na het innemen van Acarizax optreden 
en na enkele minuten tot uren afnemen. Ernstigere orofaryngeale allergische reacties kunnen optreden. Afzonderlijke gevallen van ernstige acute verslechtering van 
astmasymptomen zijn gerapporteerd. Indien de patiënt signifi cante bijwerkingen heeft van de behandeling, dient anti-allergische medicatie te worden overwogen. 
Tijdens post marketing ervaringen zijn ernstige systemische allergische reacties, inclusief anafylaxie, gemeld. Medisch toezicht tijdens de inname van het eerste 
lyophilisaat is dan ook een belangrijke voorzorgsmaatregel. Er zijn echter gevallen van ernstige systemische allergische reactie opgetreden op doseringen volgend 
op de eerste dosering. Indien astmasymptomen acuut verslechteren of er ernstige systemische allergische reacties, angio-oedeem, moeite met slikken, moeite met 
ademhalen, verandering van stem, hypotensie of een vol gevoel in de keel optreden, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met een arts. Hypertensieve 
crisis gevolgd door ademhalingsproblemen zijn gemeld kort na inname van Acarizax. Overdosering: In Fase I-onderzoeken zijn volwassen patiënten met een 
allergie voor huisstofmijt blootgesteld aan doseringen tot 32 SQ-HDM. Er zijn geen gegevens beschikbaar over blootstelling van 
adolescenten aan een dosering boven de aanbevolen dagelijkse dosering van 12 SQ-HDM. Hulpstoffen: Gelatine (afkomstig van 
vissen), mannitol, natriumhydroxide. Houdbaarheid: 4 jaar. Inhoud van de verpakking: Aluminium blisterverpakkingen met 30 en 90 
tabletten. Registratiehouder: ALK-Abelló A/S Denemarken. Vergunning nummer: BE 549822. Afl everwijze: op medisch voorschrift. 
Uitgebreide productinformatie; Voor de volledige informatie (SKP) en literatuurservice: ALK Abelló BV, Postbus 60022, 1320 AA Almere, 
Nederland, infobe@alk.net

Publiekprijs Preferentieel 
verzekerden*

Gewoon 
verzekerden*

ACARIZAX® 30 x 12 SQ-HDM € 92,71 € 9,90 € 15
ACARIZAX® 90 x 12 SQ-HDM € 208,87 € 9,90 € 15

* Cat. C hoofdstuk IV  
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www.bers.be

The main objectives of the BeRS are to promote respiratory health and fi ght against 
respiratory diseases by disseminating clinical and scientifi c knowledge. 
Become now a member of the BeRS and don’t wait to register in one of 
our 15 working groups to be an active player in our scientifi c, societal and social 
activities. Together we can make tomorrow better in the respiratory fi eld !

Guided by Science,
we care for
our patients.

BeRS_Tempo_2022_210x275mm_V2.indd   1 2/02/22   19:25
TF_2204_Pneumo_NL.indd   2 23/06/2022   16:04



TEMPO FOCUS - PNEUMOLOGIE - WWW.MEDISQUARE.BE  I  3

IN
H

O
U

D

ALLERGISCHE RINITIS EN ASTMA IN HET ANTROPOCEEN
Dr. Amaryllis Haccuria, Dienst Pneumologie, Erasmusziekenhuis, Universitair Ziekenhuis Brussel
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LUNG CANCER IN BELGIUM 
Corina Schmidt. Based on the interview of Pr Jan Van Meerbeeck, Thoracic oncologist 
at the Antwerp University Hospital
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NIEUWE EVOLUTIES IN DE DIAGNOSE EN BEHANDELING 
VAN HET SLAAPAPNEUSYNDROOM
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* Result for patients in Q8W treatment group (who received benralizumab 30 mg every 8 weeks) (N=45 in year 5). **MELTEMI included adults treated with placebo or subcutaneous benralizumab 30 mg every 4 or 8 weeks in the 
48-week SIROCCO, 56-week CALIMA, and 28-week ZONDA pivotal trials, who were subsequently enrolled in the 56-week double-blind BORA extension and continued assigned regimens or initiated benralizumab (if previously 
on placebo) for 16 to 40 weeks, before entering the open-label MELTEMI extension. Exacerbations were evaluated in patients with blood eosinophils greater than or equal to 300 cells/mL receiving high-dose inhaled corticosteroids 
at baseline.†PONENTE: Patients with average daily dose equivalent to ≥5 mg of prednisone for the last 3 months before study entry. Patients had eosinophils ≥150 cells·μL−1 at enrolment or ≥300 cells·μL−1 in the past 12 months. 
OCS = oral corticosteroids; Q8W = every eight weeks.1. FASENRA [Summary of Product Characteristics]. AstraZeneca plc; August 2020. 2. Laviolette M, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:1086-1096.3. Korn S, Bourdin, et al. J Allergy Clin 
Immunol: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05 4. Menzies-Gow A et al. Oral corticosteroid elimination via a personalized reduction algorithm in adults with severe, eosinophilic asthma treated with benralizumab 
(PONENTE): a multicentre, open-label, single-arm study. Lancet Respir Med 2021 Oct 4-S2213-2600(21)00352-0. doi: 10.1016. Epub ahead of print. PMID: 34619104. NS ID XL-2551-Revision date 02/2022- LB Local code 192

    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. Zie rubriek ‘Bijwerkingen’ voor het rapporteren van bijwerkingen.1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Fasenra 30 mg 
oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. Fasenra 30 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Voorgevulde spuit: 
Elke voorgevulde spuit bevat 30 mg benralizumab* in 1 ml. Voorgevulde pen: Elke voorgevulde pen bevat 30 mg benralizumab* in 1 ml. *Benralizumab is een gehumaniseerd 
monoklonaal antilichaam dat geproduceerd wordt uit ovariumcellen van de Chinese hamster (Chinese hamster ovary, CHO) met behulp van recombinant-DNA-technologie. Voor 
de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek ‘Lijst van hulpstoffen’ van de SKP. 3. FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor injectie in voorgevulde spuit (injectie). Oplossing voor 
injectie in voorgevulde pen (injectie) (Fasenra Pen). Heldere tot opalescente, kleurloze tot gele oplossing die mogelijk transparante of witte tot bijna witte deeltjes kan bevatten. 4. KLINISCHE GEGEVENS: 4.1. Therapeutische indicaties: Fasenra 
is geïndiceerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met ernstig eosinofiel astma die onvoldoende onder controle is ondanks hoog gedoseerde inhalatiecorticosteroïden en langwerkende ß-agonisten (zie rubriek 
‘Farmacodynamische eigenschappen’ van de SKP). 4.2. Dosering en wijze van toediening: De behandeling met Fasenra moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met de diagnose en behandeling van ernstig astma. Na de juiste 
training in de subcutane injectietechniek en een voorlichting over tekenen en symptomen van overgevoeligheidsreacties (zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’ van de SKP), kunnen patiënten zonder bekende 
voorgeschiedenis van anafylaxie of zorgverleners Fasenra toedienen, als hun arts bepaalt dat dit passend is, met waar nodig medische follow-up. Het zelf toedienen kan alleen worden overwogen bij patiënten die al ervaring hebben met de 
behandeling met Fasenra. Dosering: De aanbevolen dosering van benralizumab is 30 mg via subcutane injectie elke 4 weken voor de eerste 3 doses en daarna elke 8 weken. Als een injectie op de geplande datum wordt gemist, moet de dosis 
zo snel mogelijk worden hervat op het aangegeven regime. Er mag geen dubbele dosis worden toegediend. Fasenra is bestemd voor langdurige behandeling. Er dient minstens jaarlijks beslist te worden of de therapie dient te worden voortgezet 
op basis van de ernst van de ziekte, de mate waarin exacerbaties onder controle zijn en het aantal eosinofielen in het bloed. Ouderen: Er is geen dosisaanpassing nodig bij oudere patiënten (zie rubriek ‘Farmacokinetische eigenschappen’ van 
de SKP). Nier- en leverinsufficiëntie: Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met nier- of leverinsufficiëntie (zie rubriek ‘Farmacokinetische eigenschappen’ van de SKP). Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Fasenra 
bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud. De momenteel beschikbare gegevens bij kinderen van 12 tot 18 jaar oud worden beschreven 
in rubrieken ‘Bijwerkingen’, ‘Farmacodynamische eigenschappen’ en ‘Farmacokinetische eigenschappen’ van de SKP, maar er kan geen doseringsadvies worden gegeven. Wijze van toediening: Fasenra wordt toegediend als een subcutane 
injectie. Dit middel moet worden geïnjecteerd in de dij of buik. Als de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of zorgverlener de injectie toedient, kan de bovenarm ook worden gebruikt. Het mag niet worden geïnjecteerd in gebieden 
waar de huid gevoelig is, blauwe plekken heeft, erythemateus of verhard is. Uitgebreide instructies voor toediening met de voorgevulde spuit/voorgevulde pen (Fasenra Pen) zijn te vinden in de ‘Gebruiksaanwijzing’. 4.3. Contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek ‘Lijst van hulpstoffen’ van de SKP vermelde hulpstoffen. 4.4. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De meest gemelde bijwerkingen tijdens de behandeling 
zijn hoofdpijn (8%) en faryngitis (3%). Anafylactische reacties zijn gemeld. Tabel met lijst van bijwerkingen: Een totaal van 2.514 patiënten, van wie 1.663 patiënten ernstig ongecontroleerd eosinofiel astma hadden, kreeg benralizumab 
toegediend tijdens klinische studies die 48 tot 56 weken duurden. De frequentie van bijwerkingen wordt gedefinieerd als: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); 
zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen gerangschikt naar 
afnemende ernst. Tabel 1. Tabel met lijst van bijwerkingen. * Faryngitis is gedefinieerd door de volgende gegroepeerde voorkeurstermen: ‘Faryngitis’, ‘Bacteriële faryngitis’, 
‘Virale faryngitis’, ‘Streptokokkenfaryngitis’. ** Overgevoeligheidsreacties zijn gedefinieerd door de volgende gegroepeerde voorkeurstermen: ‘Urticaria’, ‘Papuleuze urticaria’ 
en ‘Rash’. Voor voorbeelden van de gemelde bijbehorende verschijnselen en een beschrijving van de tijd tot begin, zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik’ van de SKP. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Reacties op de injectieplaats: In placebogecontroleerde studies traden reacties op de injectieplaats (bijv. pijn, 
roodheid, jeuk, papels) op met een frequentie van 2,2% bij patiënten die behandeld werden met de aanbevolen dosis benralizumab in vergelijking met 1,9% bij patiënten die 
werden behandeld met placebo. Veiligheid op de lange termijn: In een extensiestudie van 56 weken (studie 4) bij patiënten met astma van de studies 1, 2 en 3, werden 842 
patiënten behandeld met Fasenra in de aanbevolen dosis en bleven in de studie. Het algemene bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar met dat van de hierboven beschreven 
astmastudies. Daarnaast werden in een ‘open label’-extensiestudie naar de veiligheid (studie 5) bij patiënten met astma uit eerdere studies 226 patiënten behandeld met 
Fasenra in de aanbevolen dosis gedurende maximaal 43 maanden. In combinatie met de behandelingsperiode in eerdere studies, komt dit overeen met een mediane opvolging 
van 3,4 jaar (spreiding: 8,5 maanden - 5,3 jaar). Het veiligheidsprofiel gedurende deze follow-upperiode was consistent met het bekende veiligheidsprofiel van Fasenra. 
Pediatrische patiënten: Er zijn beperkte gegevens bij pediatrische patiënten (zie rubriek ‘Farmacodynamische eigenschappen’ van de SKP). De bij adolescente patiënten 
waargenomen frequentie, type en ernst van bijwerkingen waren vergelijkbaar met die bij volwassenen. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na 
toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel; Website: www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.
be. 5. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, Zweden. 6. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/17/1252/001 1 voorgevulde spuit. EU/1/17/1252/002 1 voorgevulde pen. 7.  AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. 8. DATUM VAN HERZIENING VAN DE 
TEKST: 12/2021. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. § www.riziv.be 
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FASENRA®   AIMS FOR ZERO

Depletion near to  ZERO blood eosinophils at Day 1 (median)2 

 Up to  87% of patients with ZERO exacerbation  in year 5 of treatment*3**

Up to  63% of patients reduced  OCS usage to ZERO †4

FASENRA® IS INDICATED AS AN ADDON MAINTENANCE TREATMENT IN ADULT PATIENTS WITH SEVERE EOSINOPHILIC ASTHMA

INADEQUATELY CONTROLLED DESPITE HIGHDOSE INHALED CORTICOSTEROIDS PLUS LONGACTING BAGONISTS1
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Allergische rinitis en astma 
in het antropoceen
Veertig procent van de volwassen Belgische bevolking is gesensibiliseerd voor een courant 
geïnhaleerd allergeen (stuifmeel van grassen of bomen, of mijten). Bij ongeveer een derde 
van de algemene bevolking geeft die sensibilisering aanleiding tot symptomatische 
allergische rinitis. Seizoensgebonden rinitis als gevolg van stuifmeel van grassen 
en bomen treft respectievelijk 20% en 10% van de Belgen, en komt meer specifiek voor 
bij de jonge en actieve bevolking (1). De aandoening heeft een negatieve impact op 
de school- (2), professionele (3) en sportprestaties (4).

Dr. Amaryllis Haccuria, Dienst Pneumologie, Erasmusziekenhuis, Universitair Ziekenhuis Brussel

De klimaatveranderingen hebben 
een invloed op de gezondheid van 
mensen in het algemeen (5), maar 
luchtweg- en allergische aandoeningen 
springen er wel uit. Zo stellen we in 
de meeste geïndustrialiseerde landen 
een constante en sterke toename vast 
van de pollinosen. Een voorbeeld: het 
aantal gevallen van allergische rinitis 

is in Denemarken op acht jaar gestegen met 50% (6). Dit kan 
niet worden verklaard door genetische veranderingen, of door 
een verbetering van de diagnostische prestaties, maar wel door 
de klimaatveranderingen en de wijzigingen in onze levensstijl. 
Er zijn al honderden jaren opeenvolgende metingen van de 
temperatuur en luchtvochtigheid beschikbaar. Deze metingen 
vormen een aanvulling op recentere aerobiologische gegevens en 
metingen van de luchtkwaliteit. Dankzij deze gegevens krijgen 
we een beter beeld van het effect van de klimaatverandering op 
de gezondheid van onze luchtwegen. In deze context publiceren 
de Belgische instellingen Sciensano, IRCEL (Intergewestelijke 
Cel voor het Leefmilieu) en het KMI (Koninklijk Meteorologisch 
Instituut) respectievelijk overzichten van de hoeveelheid 
stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht, vervuiling en 
meteorologische gegevens. 

Impact van de klimaatverandering op de 
allergeniciteit van stuifmeel, de intensiteit 
en de duur van het pollenseizoen

De uitstoot van broeikasgassen, en meer in het bijzonder 
de stijging van de CO2-concentraties (koolstofdioxide) in de 
lucht, heeft een invloed op de pollenkalender maar ook op 
de allergeniciteit van plantensoorten. De gemiddelde CO2-
concentratie in de lucht is gestegen van naar schatting 280 ppm 
in 1870, vóór de industriële revolutie, tot 410 ppm in 2019 (7).
Als reactie op de CO2-stijging produceren planten meer stuifmeel. 
Dit geldt meer specifiek voor vroeg bloeiende plantensoorten en 
planten die gevoeliger zijn voor warmte. Zo is de allergeniciteit 

van alsem bij contact met verhoogde CO2-concentraties in vitro 
verhoogd (8). Wanneer de CO2-concentratie verdubbelt, stijgt de 
productie van het stuifmeel met 61% (9).
Een stijging van de CO2-concentraties en van de temperaturen 
maakt het pollenseizoen ook langer. Het seizoen begint vooral 
vroeger. De pieken in de stuifmeelconcentraties tijdens het 
seizoen zijn ook verhoogd. In de steden is de situatie nog 
prangender; daar begint de bestuiving 2 tot 4 dagen eerder 
dan in de aangrenzende landelijke gebieden. Dit stemt overeen 
met de significante verschillen in de omgevingstemperatuur, de 
temperatuur aan de grond en de CO2-concentraties tussen deze 
twee plaatsen (10).
De klimaatverandering beïnvloedt overigens de geografische 
spreiding van bepaalde allergene soorten. Een voorbeeld is de 
verschijning van ambrozijn in Zweden (11). 

In België werd in het kader van een studie van het Belgisch 
Aerobiologisch Surveillance Netwerk (Sciensano) van 1982 tot 
2015 dagelijks een meting van het stuifmeelgehalte in de lucht 
uitgevoerd. De onderzoekers maten de stuifmeelconcentratie 
van vier boomsoorten (els, hazelaar, berk, es, plataan), grassen 
en alsem (12). Wat de bomen betreft, was de intensiteit van de 
blootstelling aan stuifmeel (jaarlijkse stuifmeelindex) verhoogd 
en begon het pollenseizoen vroeger. Specifiek voor het stuifmeel 
van berken stelden de onderzoekers een toename vast van de 
frequentie van stuifmeelpieken (> 80 stuifmeelkorrels/m3). Verder 
lag het aantal dagen van verminderde blootstelling aan stuifmeel 
lager. Dat alles zou bijdragen tot ernstigere symptomen. Voor het 
stuifmeel van grassen en alsem zou de situatie anders zijn: ook 
hier verschuift het pollenseizoen (het begint vroeger maar duurt 
even lang), maar de intensiteit ligt lager.

Onderzoekers bestudeerden ook de impact van de 
meteorologische omstandigheden op de intensiteit en de duur van 
het pollenseizoen. Zo werd een verhoging van de temperaturen 
in de lente in verband gebracht met een vroeger begin van 
het pollenseizoen. De intensiteit van de stuifmeelpieken was 
positief gecorreleerd aan de intensiteit van de wind en negatief 
gecorreleerd aan de hoeveelheid neerslag (12). 

Dr. Amaryllis Haccuria

* Result for patients in Q8W treatment group (who received benralizumab 30 mg every 8 weeks) (N=45 in year 5). **MELTEMI included adults treated with placebo or subcutaneous benralizumab 30 mg every 4 or 8 weeks in the 
48-week SIROCCO, 56-week CALIMA, and 28-week ZONDA pivotal trials, who were subsequently enrolled in the 56-week double-blind BORA extension and continued assigned regimens or initiated benralizumab (if previously 
on placebo) for 16 to 40 weeks, before entering the open-label MELTEMI extension. Exacerbations were evaluated in patients with blood eosinophils greater than or equal to 300 cells/mL receiving high-dose inhaled corticosteroids 
at baseline.†PONENTE: Patients with average daily dose equivalent to ≥5 mg of prednisone for the last 3 months before study entry. Patients had eosinophils ≥150 cells·μL−1 at enrolment or ≥300 cells·μL−1 in the past 12 months. 
OCS = oral corticosteroids; Q8W = every eight weeks.1. FASENRA [Summary of Product Characteristics]. AstraZeneca plc; August 2020. 2. Laviolette M, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:1086-1096.3. Korn S, Bourdin, et al. J Allergy Clin 
Immunol: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05 4. Menzies-Gow A et al. Oral corticosteroid elimination via a personalized reduction algorithm in adults with severe, eosinophilic asthma treated with benralizumab 
(PONENTE): a multicentre, open-label, single-arm study. Lancet Respir Med 2021 Oct 4-S2213-2600(21)00352-0. doi: 10.1016. Epub ahead of print. PMID: 34619104. NS ID XL-2551-Revision date 02/2022- LB Local code 192
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toegediend tijdens klinische studies die 48 tot 56 weken duurden. De frequentie van bijwerkingen wordt gedefinieerd als: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); 
zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen gerangschikt naar 
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en ‘Rash’. Voor voorbeelden van de gemelde bijbehorende verschijnselen en een beschrijving van de tijd tot begin, zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik’ van de SKP. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Reacties op de injectieplaats: In placebogecontroleerde studies traden reacties op de injectieplaats (bijv. pijn, 
roodheid, jeuk, papels) op met een frequentie van 2,2% bij patiënten die behandeld werden met de aanbevolen dosis benralizumab in vergelijking met 1,9% bij patiënten die 
werden behandeld met placebo. Veiligheid op de lange termijn: In een extensiestudie van 56 weken (studie 4) bij patiënten met astma van de studies 1, 2 en 3, werden 842 
patiënten behandeld met Fasenra in de aanbevolen dosis en bleven in de studie. Het algemene bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar met dat van de hierboven beschreven 
astmastudies. Daarnaast werden in een ‘open label’-extensiestudie naar de veiligheid (studie 5) bij patiënten met astma uit eerdere studies 226 patiënten behandeld met 
Fasenra in de aanbevolen dosis gedurende maximaal 43 maanden. In combinatie met de behandelingsperiode in eerdere studies, komt dit overeen met een mediane opvolging 
van 3,4 jaar (spreiding: 8,5 maanden - 5,3 jaar). Het veiligheidsprofiel gedurende deze follow-upperiode was consistent met het bekende veiligheidsprofiel van Fasenra. 
Pediatrische patiënten: Er zijn beperkte gegevens bij pediatrische patiënten (zie rubriek ‘Farmacodynamische eigenschappen’ van de SKP). De bij adolescente patiënten 
waargenomen frequentie, type en ernst van bijwerkingen waren vergelijkbaar met die bij volwassenen. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na 
toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel; Website: www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.
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De impact van stuifmeelpieken en vervuiling op de gezondheid 
van astmapatiënten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd 
onderzocht in een studie die plaatsvond van 2008 tot 2013. 
De analyse bracht een significante associatie aan het licht 
tussen de ziekenhuisopnames voor astma en de stijging van 
de concentraties gras- en berkenpollen, en dit in het bijzonder 
bij patiënten jonger dan 60 jaar. In geval van een gelijktijdige 
stijging van de markers voor luchtvervuiling, zoals PM10 (fijne 
deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 
10 µm) en ozon was er sprake van een synergetisch effect (13).

Impact van de klimaatverandering 
op de blootstelling aan schimmels 
in huis en in de lucht

Sensibilisering voor schimmels komt minder vaak voor dan 
sensibilisering voor stuifmeel – het zou gaan om ongeveer 2,5% 
van de gevallen van sensibilisering in België (14). 
Voor deze vorm van sensibilisering wordt wel gevreesd, omdat hij 
geassocieerd is met ernstigere astma en frequentere exacerbaties 
van astma (15). Een stijging van de atmosferische concentratie 
schimmelsporen van Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, 
Aspergillus sp is bijvoorbeeld geassocieerd met een toename van 
de opnames op de spoeddienst wegens exacerbatie van astma (16).

Onweders en overvloedige neerslag – directe gevolgen van de 
klimaatverandering -, kunnen aanleiding geven tot een stijging 
van de vochtigheid en op die manier de groei van schimmels 
in huis, in geïmpacteerde woningen, in de hand werken. Een 
voorbeeld: de orkanen Katrina en Rita in de Verenigde Staten 
veroorzaakten een stijging van de schimmelconcentraties in de 
beschadigde huizen (17). Dit had een impact op de respiratoire 
gezondheid van de blootgestelde personen die tot op heden nog 
niet is bevestigd (18). 

Vervuiling en astma

Toename van de prevalentie van astma en 
astma-exacerbaties

Het stadsverkeer brengt de uitstoot met zich mee van 
uiteenlopende vervuilende gassen (NO2: stikstofdioxide, SO2: 
zwaveldioxide, O3: ozon) en fijnstof (PM10, PM2,5: fijne deeltjes 
met een aerodynamische diameter van respectievelijk minder 
dan 10 en 2,5 µm). Die uitstoot is – samen met andere 
factoren – verantwoordelijk voor de geleidelijke toename van de 
prevalentie van astma en exacerbaties. 
Anenberg et al (19) analyseerden de epidemiologische gegevens 
van 55 landen en konden een verband leggen tussen blootstelling 
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aan hoge concentraties NO2 en PM2,5, en het optreden van 
respectievelijk een miljoen en 16 miljoen nieuwe gevallen van 
astma per jaar. Ze konden ook aantonen dat hoge concentraties 
ozon en PM2,5 verantwoordelijk waren voor een significante 
toename van de bezoeken aan de spoeddienst voor exacerbatie 
van astma (9 tot 23 miljoen bezoeken per jaar voor ozon en 5 
tot 10 miljoen bezoeken per jaar voor PM2,5).

Een meta-analyse van 87 studies bevestigde het verband tussen 
het risico op exacerbaties en hospitalisaties voor astma en de 
blootstelling aan verontreinigende stoffen (ozon, NO2, PM2,5, 
PM10, SO2) en bracht aan het licht dat kinderen, bejaarden en 
mannelijke astmapatiënten bijzonder gevoelig zijn voor deze 
verontreinigende stoffen (20).

Het nefaste effect van vervuilende stoffen op de prevalentie 
van astma begint al in de baarmoeder. Blootstelling aan 
hoge concentraties PM10 tijdens het tweede trimester van de 
zwangerschap verviervoudigt bijvoorbeeld het risico op de 
ontwikkeling van astma op de leeftijd van 7 jaar (21). Kinderen 
die wonen in de buurt van grote verkeersassen en die worden 
blootgesteld aan hoge concentraties PM2,5 gedurende de eerste 
vijf levensjaren lopen ook een hoger risico op de ontwikkeling 
van astma op de leeftijd van 7 jaar (22). Tot slot vervijfvoudigt 
blootstelling aan externe pollutie op volwassen leeftijd (45 jaar) 
het risico op de ontwikkeling van astma en het risico dat dit 
astma een persisterend karakter krijgt (23).

Effect op de functionele 
en inflammatoire parameters

Bij astmapatiënten verergeren vervuilende stoffen zoals ozon 
en PM2,5 de bronchiale hyperreactiviteit. Ze veroorzaken een 
ontsteking van het neutrofiele type ter hoogte van de onderste 
luchtwegen (24,25) en een significante achteruitgang van de 
ademhalingsfunctie (26,27). 
Een meting van de uitgeademde NO, 
geproduceerd door de bronchiale 
epitheelcellen onder invloed van type 
T2-cytokines, is een niet-invasief onderzoek 
dat systematisch wordt gebruikt voor de 
behandeling van astmapatiënten (28). Bij 
blootstelling aan vervuilende stoffen geeft 
het bronchiale epitheel alarmines vrij (IL-33 
en TSLP). Die kunnen een respons van 
het type T2, een eosinofiele respons dus, in gang zetten (29). 
Toch brengt analyse van de geïnduceerde expectoratie van 
astmapatiënten, die experimenteel worden blootgesteld aan ozon, 
een neutrofiele en geen eosinofiele ontsteking aan het licht. De 
uitgeademde NO (30,31) is ook niet verhoogd, en dit ondanks de 
betrokkenheid van de alarmines TSLP en IL-33. Omgekeerd zou 
natuurlijke blootstelling aan hoge concentraties NO2 en PM10 in 
verband worden gebracht met een significante toename van de 
uitgeademde NO in een populatie van kinderen met astma (32). 

Effecten op het bronchiale epitheel

Het effect van vervuilende stoffen op het bronchiale epitheel 
is het gevolg van meerdere mechanismen: toename van de 
membranaire permeabiliteit, activering van de aangeboren 
en adaptieve immuniteit en dus van ontstekingen van het 
neutrofiele en eosinofiele type, activering van vrije radicalen en 
epigenetische wijzigingen. 

Ozon is op een muismodel verantwoordelijk voor een toename 
van de membranaire permeabiliteit via een wijziging van de 
structuur van de tight junctions (33). De bronchiale epitheelcellen 
van atopische astmapatiënten die experimenteel worden 
blootgesteld aan ozon en NO2 vertonen na blootstelling 
een verhoogde epitheliale permeabiliteit vergeleken met 
epitheelcellen afkomstig van niet-astmatische patiënten (34).

Vervuilende stoffen en meer specifiek PM10 en PM2,5 activeren 
uiteenlopende receptoren van de epitheelcellen (Toll-like 
receptors, NOD-like receptors, Epithelial Growth Factor 
Receptor) en activeren op die manier de expressie van pro-
inflammatoire cytokines (IL-1β, IL-6, IL-8), die gerelateerd 
zijn aan een ontsteking van het neutrofiele type (35). Recent 
werd de activering van een andere inflammatoire route door 
PM en dieseldeeltjes via de secretie van het alarmine IL-33 
door de bronchiale epitheelcellen geïdentificeerd. Deze route 
is verantwoordelijk voor de gelijktijdige activering van de 
aangeboren en de adaptieve immuniteit en veroorzaakt een 
ontsteking van het eosinofiele type (36).

De epigenetica is het geheel van moleculaire mechanismen 
die de expressie van het genoom moduleren in functie van 
de context (o.a. vervuiling, roken, gebruik van paracetamol). 
Blootstelling aan luchtvervuiling in de baarmoeder en gedurende 
de eerste levensjaren kan het epigenetische programma en de 
expressie van genen wijzigen tijdens de vroege periode van 

de ontwikkeling van het immuunsysteem. De methylering van 
cytosinen van het DNA door DNA methyltransferasen is een 
proces dat sterk wordt beïnvloed door in utero blootstelling 
aan NO2 en PM10 en maakt het mogelijk bepaalde genen te 
onderdrukken (37). Bij astmatische en atopische personen 
induceert experimentele blootstelling aan roetdeeltjes of 
allergenen belangrijke wijzigingen in de methylering van 
het DNA van de bronchiale epitheelcellen. Deze wijzigingen 
zijn verregaander naarmate de blootstelling aan roetdeeltjes 

« Blootstelling aan luchtvervuiling in de baarmoeder en 
gedurende de eerste levensjaren kan het epigenetische 
programma en de expressie van genen wijzigen tijdens 
de vroege periode van de ontwikkeling 
van het immuunsysteem »
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optreedt een maand na de blootstelling aan allergenen, wat het 
schadelijke karakter van chronische blootstelling aan vervuilende 
stoffen benadrukt (38). 

Verhoogde gevoeligheid voor infecties 
van de bovenste en onderste luchtwegen

Virale of bacteriële infecties van de bovenste of onderste 
luchtwegen zijn klassieke uitlokkende factoren van exacerbaties 
van astma. Blootstelling van nasale epitheelcellen aan 
roetdeeltjes vóór een virale infectie (rhinovirus-16) verhoogt 
overigens de virale last vergeleken met cellen die niet zijn 
blootgesteld aan vervuilende stoffen. Deze verhoogde 
gevoeligheid is het gevolg van een verminderde expressie van 
receptor TLR3, die antivirale afweerreacties activeert via de 
aangeboren immuniteit en via activering van pro-inflammatoire 
cytokines (IFN-β, IL1-β, IL-6, CXCL8) (39). Volgens een 
grootschalige multicentrische studie verhoogt blootstelling aan 
hoge concentraties PM10 en stikstofdioxide ook het risico op 
pneumonie bij kinderen (40).

Synergetisch effect van gelijktijdige 
blootstelling aan stuifmeel 
en vervuilende stoffen

Ozonpieken vallen vaak samen met stuifmeelpieken 
omdat ze in de hand worden gewerkt door de zon.
Graspollen zijn in de lucht aanwezig in de vorm van 
deeltjes van verschillende grootte, van 20 tot 50 μm 
voor volledige stuifmeelkorrels tot minder dan 2,5 μm 
(fijne deeltjes) voor stuifmeelkorrels die binden 
aan de waternevel van microregendruppels, of aan 
roetdeeltjes van diesel. Roetdeeltjes werken dus als 
vectoren en vergemakkelijken de verspreiding van 
stuifmeel in de perifere luchtwegen (41).
Vervuiling beïnvloedt ook de allergeniciteit van stuifmeel. In 
een Italiaanse studie uitgevoerd in Lombardije (42) kon worden 
aangetoond dat stuifmeel van ambrozijn, dat verantwoordelijk 
is voor de meest voorkomende pollinose in deze streek en dat 
werd verzameld in de berm van autosnelwegen, meer allergeen 
was dan stuifmeel van dezelfde planten in landelijke gebieden. 
De allergeniciteit werd in deze studie gedefinieerd als het 
vermogen van het stuifmeel om te binden aan specifieke IgE’s 
van voor ambrozijn gesensibiliseerde en allergische personen. 
Deze verhoogde allergeniciteit was deels toe te schrijven aan de 
moleculaire complexiteit van stuifmeel uit de vervuilde gebieden. 
Al het verzamelde stuifmeel bevatte het belangrijkste allergeen 
van ambrozijn (Amb a 1), maar alleen het stuifmeel verzameld 
in de vervuilde zones bevatte ook minder sterke allergenen (Amb 
a 6 en 10).
Naast allergenen bevat het stuifmeel pro-inflammatoire 
enzymen zoals NADPH oxidasen en pro-inflammatoire 
mediatoren die pollen-associated lipid mediators (PALM’s) 

worden genoemd en die werken als adjuvantia voor de 
allergene sensibilisering en de exacerbaties. De NADPH 
oxidasen genereren de productie van vrije radicalen in het 
bronchiale epitheel en veroorzaken zo een instroom van 
neutrofiele polynucleaire cellen. Een Duitse studie naar de 
allergeniciteit van berkenpollen toonde aan dat het proteoom 
(bestudeerd met elektroforese) verschilde naargelang de 
(landelijke of stedelijke) omgeving waar het stuifmeel werd 
verzameld. Het stuifmeel uit stedelijke gebieden bevatte meer 
pro-inflammatoire mediatoren van het type PALM’s en had 
een verhoogde chemotactische werking op de neutrofielen (43). 

Een laatste voorbeeld van het additieve effect van vervuiling op 
het pro-inflammatoire effect van stuifmeel is dat van door ozon 
geïnduceerde oxidatieve stress. In vitro veroorzaakt blootstelling 
van stuifmeel van ambrozijn aan ozon een toename van het 
NADPH van stuifmeel van ambrozijn. Dit leidt tot de vrijzetting 
van vrije radicalen van het type reactieve zuurstofderivaten (44).

Duitse onderzoekers bestudeerden de prevalentie van 
rinoconjunctivitis en sensibilisering voor veel voorkomende 
luchtwegallergenen in een cohort van kinderen die 
woonden in de buurt van parken in een stedelijk gebied. 
Vergeleken met een cohort van kinderen die in landelijk 
gebied woonden, was de prevalentie duidelijk hoger (45). Voor 
astmapatiënten werd het effect van gelijktijdige blootstelling 

aan vervuilende stoffen en allergenen onderzocht in een 
studie bij atopische astmapatiënten die gedurende 30 
minuten werden blootgesteld aan zware stedelijke vervuiling. 
Daarna volgde een allergeenprovocatietest met blootstelling 
aan seizoensgebonden allergenen (46). De onderzoekers 
stelden vast dat zowel de onmiddellijke als de late reacties 
sterker waren dan die na een allergeenprovocatietest volgend 
op een gewone stedelijke blootstelling. Andere studies bij 
patiënten met seizoensgebonden astma bevestigen ook dat 
experimentele blootstelling aan ozon (47) en aan NO2

 (48) de 
bronchiale reactiviteitsdrempel verlaagt tijdens een latere 
allergeenprovocatietest.

Enkele pistes voor preventieve acties...

Globale acties

Een verlaging van de PM2,5-concentraties tot concentraties lager 
dan 10g/m3 zou volgens de aanbevelingen van de WGO in Europa 

« Een verlaging van de PM2,5-concentraties tot 
concentraties lager dan 10g/m3 zou volgens de 
aanbevelingen van de WGO in Europa jaarlijks 
66.000 gevallen van astma kunnen voorkomen. »
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jaarlijks 66.000 gevallen van astma kunnen voorkomen (49). 
De afname van de incidentie van astma volgt dus de afname 
van de concentraties NO2 of PM2,5, ook in de pediatrische studie 
CHS (Southern California Children's Health Study). Dit bevestigt 
nogmaals de impact van interventies in de luchtkwaliteit op de 
respiratoire gezondheid (50). 
In dit kader kwamen de 196 landen die aanwezig waren op de 
‘COP 26’, de Conferentie van de Partijen van het Klimaatverdrag 
van de VN, tot een consensus over uiteenlopende acties die 
moeten worden ondernomen om het hoofd te bieden aan 
de klimaatverandering: de opwarming onder de 2°C houden 
tegen 2100, streven naar koolstofneutraliteit, de uitstoot van 
broeikasgassen verlagen, de ontbossing stoppen tegen 2030, 
het gebruik van fossiele brandstoffen staken...

Predictieve modellen

De symptomen van rinitis en astma zijn beperkt gecorreleerd 
aan de door de aerobiologische surveillancenetwerken 
geregistreerde stuifmeelconcentraties (51). Deze discrepantie 
zou gerelateerd kunnen zijn aan een verschillende individuele 
gevoeligheid of aan cofactoren die zouden kunnen interfereren 
met de allergene kracht van stuifmeel, zoals het synergetische 
effect van vervuiling (52), of het gehalte aan sterke allergenen in 
de lucht (53).
Bovendien zijn de online weergegeven aerobiologische gegevens 
de stuifmeelconcentraties van de dag tevoren. De voorspelling 
van stuifmeelpieken of zelfs een geïntegreerde index van het 
allergisch risico zou de behandeling van patiënten die lijden 
aan rinitis en/of seizoensgebonden astma kunnen verbeteren. 
Hiervoor werden in België tijdruimtelijke modellen voor de 
surveillance van de stuifmeelconcentraties van graspollen 
ontwikkeld om het predictieve karakter van de aerobiologische 
surveillance te verbeteren (54). Deze modellen combineren 
de klassieke aerobiologische gegevens met meteorologische 
gegevens (vochtigheid, wind, temperatuur) en met geografische 
spreidingsgegevens van grassen op het grondgebied 
(natuurkaarten).

Digitale tools 

MASK (MACVIA-ARIA Sentinel NetworK voor allergische rinitis 
en multimorbiditeit van astma) en POLLAR (Impact of air 
POLLution on Asthma and Rhinitis) zijn projecten gericht op de 
implementatie van gratis smartphone-applicaties voor patiënten 
met allergische rinitis en astma (56, 57). Het doel ervan is een 
beter beeld te krijgen van de impact van luchtvervuiling en 
pollenpieken op astma en rinitis om zo preventieve strategieën 
te ontwikkelen. De applicatie is gebaseerd op visuele analoge 
schalen die de patiënt dagelijks invult om zijn symptomen van 
rhinoconjunctivitis en/of astma, maar ook zijn productiviteit 
op het werk en slaapkwaliteit te evalueren. De applicatie 
inventariseert ook het geneesmiddelengebruik in deze context 
en lokaliseert de patiënten. 

Gerichte therapieën

Preventieve toediening van het alarmine IL-33 via zijn 
oplosbare receptor ST2 in een muismodel van allergisch astma 
doet de door roetdeeltjes geïnduceerde bronchiale ontsteking 
afnemen (58). 

Een ander diermodel (59) toonde ook het preventieve effect van 
een IL-1β-inhibitor aan op letsels van het bronchiale epitheel, 
neutrofiele ontsteking en door ozon geïnduceerde bronchiale 
hyperreactiviteit.

Voedingssupplementen

Een vitamine D-tekort bij kinderen met astma verergert de 
symptomen van astma bij contact met hoge concentraties PM2,5

vergeleken met patiënten met een normale vitaminestatus (60).
Voedingssupplementen zoals vitamine A, D en E en omega-3-
vetzuren (61) zouden kunnen beschermen tegen het nefaste effect 
van vervuilende stoffen via anti-inflammatoire en antioxiderende 
mechanismen. Er bestaan echter geen robuuste studies op basis 
waarvan deze effecten klinisch kunnen worden bevestigd. In de 
eerste plaats zouden de conventionele behandelingen voor rinitis 
en astma moeten worden aanbevolen.

Conclusie

De blootstelling aan milieuvervuiling gerelateerd aan 
stadsverkeer, gemedieerd door NO2, ozon en fijnstof is deels 
verantwoordelijk voor de toename van de prevalentie van 
allergische aandoeningen en meer in het bijzonder pollinosen. 
Deze vervuilende stoffen versterken de allergeniciteit van 
stuifmeel, de intensiteit van de blootstelling aan stuifmeel en 
het vermogen van stuifmeelkorrels om de perifere luchtwegen 
te bereiken. Bovendien vergroten ze de bronchiale epitheliale 
permeabiliteit, de bronchiale hyperreactiviteit en de gevoeligheid 
voor virale en bacteriële infecties, die verantwoordelijk zijn voor 
exacerbaties. Bepaalde nefaste effecten van vervuilende stoffen 
treden via epigenetische mechanismen al op in de baarmoeder.
De klimaatverandering vereist dus de interventie van de 
overheid maar ook de betrokkenheid van patiënten en hun 
zorgverleners in de behandeling van symptomatische allergische 
aandoeningen. 
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Lung Cancer in Belgium
The series ‘Lung Cancer Worldwide’ of the Journal of Thoracic oncology brings each 
month a synopsis of lung cancer epidemiology, screening, prevention, diagnosis, and 
therapy in different countries all over the world. In October 2021 ‘Lung Cancer in Belgium’ 
was issued1. This review of the Belgian situation was a collaborative undertaking by 
numerous experts in the field from different disciplines and was sponsored by the Work 
Group of Thoracic Oncology of the Belgian Respiratory Society (BeRS). Hereafter, we 
summarize the key messages of this review paper, accompanied by insights from senior 
author Pr Jan Van Meerbeeck, a thoracic oncologist at the Antwerp University Hospital.

Corina Schmidt. Based on the interview of Pr Jan Van Meerbeeck, Thoracic oncologist at the Antwerp University Hospital

Health Care Organization

Since the endorsement of the 
National Cancer Plan of 2008, cancer 
care in Belgium is compulsorily 
organized in multi-disciplinary care 
programs governed by structure 
and volume indicators. Lung Cancer 
multidisciplinary tumor boards 

(MDSTBs) are attended by pulmonologists, thoracic surgeons, 
radiation oncologists, radiologists, nuclear physicians, 
pathologists, and oncology nurses. At these MTDBs incidental 
cases and treatments, which are reported, are discussed and 
allocated respectively. Reports serve as the basis for local 
and national cancer databases and publicly available quality 
indicators in the Flemish region. Pr Van Meerbeeck explains 
that, in practice, most patients present with non-specific 
symptoms, like coughing and spitting up blood, to the general 
practitioner, who refers them to the pulmonologist for a workup. 
Yet, as lung cancer can present as a chameleon disease, with a 
large spectrum of symptoms, a substantial part of the patients 
is only referred to the pulmonologist after a first referral to 
another specialist (e.g. neurologists, physiotherapist, orthopedic 
surgeons, or gastroenterologists). Usually, they present to these 
specialists first because they already have symptoms and signs 
of metastatic disease. Once diagnosed, most patients are 
discussed in the MDTB to address the diagnosis and appropriate 
treatment. Although most cases are straightforward, there 
are also complex cases where the diagnosis is difficult, and 
a multidisciplinary treatment is needed. Especially for these, 
the MDTB is of high value to discuss and address the pros 
and cons of a treatment. It needs to be assessed, for example, 
if the patient is fit enough to support the proposed treatment 
depending on comorbidities, age, social and psychological 
circumstances, and in the older patients also frailty needs to 
be considered. After the discussion in the MDTB, patients can 
then be either referred for either surgery or radiotherapy to the 

appropriate network hospital or treated locally by a certified 
thoracic oncologist.

Epidemiology

According to data from the Belgian Cancer Registry (BCR), a 
total of 8.815 new lung cancers were diagnosed in 2018: 5.726 
(65%) in males and 3.089 (35%) in females2. This accounts for 
12% of all new cancer diagnoses and makes lung cancer the 
second and third most incident cancer in males and females, 
respectively. In contrast to men, where the lung cancer incidence 
rate and mortality decreased between 2004 and 2018, an 
increase was seen in the incidence rate in women (figure A). In 
2017, a total of 5.803 deaths by lung cancer were registered, 
making it the most important cause of cancer-related deaths in 
males (n=3.969) and the second in females (n=1.834) after 
breast cancer. NSCLC (predominantly adenocarcinoma) accounts 
for 71% of lung cancers, SCLC for 15%, and other types for 
14%. The 5-year relative survival for the lung cancer 2012 to 
2016 cohort is 18% in males versus 27% in females, and the 
female benefit persists throughout all age groups (figure B). 
Pr Van Meerbeeck comments that overall the epidemiological 
data are similar to other developed countries in the West. What 
did come out as striking news from the last BCR analysis is that 
the 3-year survival for lung cancer increased from 19% in 2004 
to 24% in 2013 and 29% in 2016. The 3-year survival in stage 
IV NSCLC was 5,6% in 2004 and 15,5% in 2017. Although not 
fully understood, this improvement is probably related to a more 
efficient diagnosis, more accurate staging, and better treatment.

Guidelines and quality management

In 2013, the Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) 
and the Belgian College of Oncology published evidence-
based guidelines for the diagnosis, treatment, and follow-up of 
patients with lung cancer3. Screening, shared decision making 

Pr Jan Van Meerbeeck
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or palliative care were not included at that time, as there were 
no Belgian data available.
Pr Van Meerbeeck emphasizes that the development of these 
guidelines was a huge work, with the involvement of all 
possible stakeholders. He adds that it is unfortunate that these 
guidelines were not yet revised and updated. They still have 
their merit but are outdated in a number of aspects. As a result 
most physicians and institutions now turn to a plethora of other 
guidelines from different International societies (e.g. ESMO, 
ASCO, NCCN). It is therefore crucial that a mechanism is put 
in place to update the Belgian guidelines on a regular basis. 
As diagnostic and therapeutic options are rapidly evolving in 
the lung cancer area, Pr Van Meerbeeck would recommend 
an update of the guidelines at least once a year. The Belgian 
College of Oncology is considering this request.
Following the development of the guidelines in 2013, KCE 
with BCR and a panel of national experts developed a set of 
evidence-based process and outcome indicators to evaluate 
care quality and variability between hospitals. The Belgian 
care quality was assessed through a retrospective study based 

on linked data from BCR, insurance claims, and vital status 
for patients diagnosed between 2010 and 20114. In addition, 
there are the results of the testing of a number of quality 
indicators in different hospitals in the Flemish Regio, which 
were presented in 20215. Unfortunately, as the data from both 
studies reflect the situation of several years ago they do not 
accurately present the status of care nowadays. For Pr Van 
Meerbeeck the most important observation that came out of 
both studies was that there is a certain volume outcome result 
for a number of indicators, showing that the more patients 

that are seen and treated by a center the better the outcome 
is. This observation pleads in favor of more centralization of 
certain treatments.

Prevention and Screening

Primary prevention is about smoking cessation and prevention. 
Pr Van Meerbeeck emphasizes the importance of making the 
tobacco legislation tougher. The ultimate goal, however, should 
be to avoid people pick up smoking altogether. That is the goal 
of the broad initiative of the smoke-free generation that started 
several years ago. 
According to the 2021 survey from the Belgian Foundation 
against Cancer, 27% of the Belgian adult population still 
smokes, so there is still a long way to go6.
Pr Van Meerbeeck believes that an important asset of the 
Belgian health system is the channel that is in place for smokers 
to reach out to tobaccologists. These are either psychologists 
or (para-)medics who have been trained and certified in 

smoking cessation techniques. What still could be improved 
is the reimbursement of drugs to support cessation. Nicotine 
replacement therapies are for the moment non-reimbursed over-
the-counter medications, whereas the pharmacological agent 
varenicline is partially reimbursed, but currently out of stock. 
Pr Van Meerbeeck would like to see also reimbursement for 
the diverse galenic forms of nicotine replacement, which is less 
expensive than varenicline, as effective and better tolerated. 
For secondary prevention, a system needs to be put in place 
for smokers/ex-smokers, to reduce the risk of lung cancer. 
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Figure 1 : EVOLUTION OF LUNG CANCER INCIDENCE AND MORTALITY IN BELGIUM OVER TIME.

Journal of Thoracic Oncology 2021 161610-1621DOI: (10.1016/j.jtho.2021.07.022).     Copyright © 2021 International Association for the Study of Lung Cancer Terms and Conditions

however is a population based screening with involvement of 
all the regions. Hopefully, Europe’s Beating Cancer plan will 
bring forward recommendations and guidelines on how to have 
lung cancer screening organized at the level of the different 
member states. 

Diagnosis and Staging

The Belgian authorities issued in 2019 guidelines on 
pharmacodiagnostic molecular testing for different tumor 
types and its reimbursement7. For lung cancer, an algorithm is 
proposed with updates every 6 months8. Staging of the disease 
is done according to different published international and 

Pr Van Meerbeeck is strongly in favor of initiating a lung cancer 
screening program in Belgium. The evidence is now there, 
from at least two randomized studies that low-dose spiral CT 
scan results in a significant and important reduction of at least 
20% in lung cancer mortality. The magnitude of the effect 
is even larger than observed in some other cancer screening 
programs. The next step should thus be to implement lung 
cancer screening in Belgium. As screening is preventive health 
care it is the responsibility of the regions. In the Flemish part, 
there is currently an active ad hoc task force to prepare the 
set-up of a population-based lung cancer screening program. If 
all proceeds as planned, Pr Van Meerbeeck thinks that, In the 
Flemish Region, lung cancer screening will start in 5 years from 
now in the high-risk population of smokers. What is needed 

(A) Evolution of the age-standardized incidence rate (2004–2018) and age-standardized mortality rate (2004–2017) by sex (using the world 
standard population). 

(B) Relative survival by sex and age group in Belgium in 2004 to 2009 versus 2010 to 2016. 

Reprinted with permission from BCR. BCR, Belgian Cancer Registry; N, number; WSR, world-standardized incidence rate (Ocak et al  2021).
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Meerbeeck believes that we lack potent lung cancer patients 
advocacy groups that reach out to the community and the 
reimbursement authorities to help to have reimbursement 
fastened. Also, there are a number of rare entities among 
thoracic oncology (e.g. mesothelioma, thymic tumours and driver 
mutated lung cancer) for which novel therapies are sometimes 

only available through clinical trials. As not every hospital or 
institution is ready to perform clinical trials, centralization needs 
to be advocated to give patients the opportunity to participate 
or to have a second option. 

Finally, Pr Van Meerbeeck emphasizes that palliative care should 
be accessible for all patients as soon as the diagnosis is made, 
certainly for patients with advanced disease. At present, the 
palliative status for cancer patients, in general, is time-restricted 
in Belgium to a three months life expectancy. Yet all cancer 
patients should have early access to reimbursed palliative care 
to improve the quality of life, overall survival, and satisfaction 
of both the patients and their caregivers. 

There are two top priorities that Pr Van Meerbeeck sees for 
the upcoming years. The first one is to develop and start a 
lung cancer screening program. The second priority is the 
development and collection of dedicated outcome indicators 
to maximally improve the quality of health care for lung cancer 
patients. He also believes that repeating every 5 years the 
exercise that was performed to develop the recent paper ‘Lung 
Cancer in Belgium’ would certainly be of value to maintain 
a view on the evolution of the different regional and national 
initiatives that are being taken in the domain.   

Belgian guidelines. Pr van Meerbeeck believes that overall the 
different guidelines are well followed. There is, however, a trend 
for performing too many exams, with an overconsumption of 
diagnostic tools. He believes the diagnostic and staging process 
could be fastened or facilitated by dropping several redundant 
exams. He gives as an example the routine analysis of serum 
tumor markers, where determining CEA or NSE is 
only valuable in some very limited specific cases. 
Likewise, performing complementary exams like 
both a bone scan and a PET scan is redundant, 
as is a MRI of the brain in stage 1 NSCLC. A 
formal exercise to identify redundant examinations 
to reduce waste in oncology could be helpful.

Therapeutic landscape 

At present thoracic or lung surgery is not a specific entity 
in Belgium, explains Pr Van Meerbeeck. Yet, It will become 
an official subspeciality in the near future, which can only 
improve the quality and expertise of the surgical procedures 
for lung cancer. One of the findings of the KCE study and 
the Flemish audit was that, in too many centers, too 
few operations were performed. To meet a certain level of 
expertise, it is known however that it is necessary to perform 
annually a minimum number of parenchyma resections. Pr Van 
Meerbeeck emphasizes that the need for specific training will 
even further increase once a lung cancer screening program 
will start. As tumors will be detected earlier, there will be more 
parenchymal sparing resections and even segmentectomies. 
Since multidisciplinary care is crucial in lung cancer surgery, it 
should also be envisaged to concentrate on thoracic surgery in 
hospitals where a chain of specialties can guard the chain of 
postoperative events.
Also, for radiotherapy, there are currently too many hospitals/
institutions that treat too few cases on an annual basis. 
Therefore, Pr Van Meerbeeck believes that the centralization of 
radiotherapy could improve patient outcomes, especially if the 
objective is not palliative but curative treatment. 
Concerning novel anticancer therapies, the reimbursement 
procedures are in general rather laborious in Belgium. Pr Van 
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« An important asset of the Belgian 
health system is the channel that 
is in place for smokers to reach out 
to tobaccologists »
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Nieuwe evoluties in de diagnose en 
behandeling van het slaapapneusyndroom
Het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) wordt veroorzaakt door een herhaaldelijke 
obstructie van de bovenste luchtwegen (BLW) tijdens de slaap. Het OSAS komt vaker 
voor bij mannen en de prevalentie ervan neemt toe met de leeftijd (1). Momenteel lijden 
13% van de mannen en 5,6% van de vrouwen van middelbare leeftijd aan het syndroom (2). 

Prof. Dr. Marie Bruyneel, Dienst pneumologie, UMC Sint-Pieter (Brussel) 

Inleiding

De voornaamste risicofactor is zwaarlijvigheid, vooral die van 
het androïde type. Vrouwen blijven tot aan de menopauze 
relatief gespaard van deze aandoening. Er bestaan nog andere 
factoren die mensen vatbaar maken voor OSAS: hypothyreoïdie, 
acromegalie (beide veroorzaken overigens macroglossie), 
misvormingen van de kaken en het gezicht (micrognathie, 
retrognathie), hart- en nierinsufficiëntie. Op fysiopathologisch 
niveau geven de gevolgen van herhaaldelijke obstructie van 
de BLW aanleiding tot toegenomen respiratoire inspanningen, 
hyperfragmentatie van de slaap, intermitterende hypoxie, 
een toename van de sympathische activiteit en systemische 
ontsteking (3). Al deze verschijnselen liggen op hun beurt aan de 
basis van latere cardiometabole comorbiditeiten (hypertensie, 
ischemische cardiopathie, CVA, dyslipidemie, diabetes…) en 
een verhoogde mortaliteit van cardiovasculaire oorsprong (4). 
Het klinisch beeld bestaat uit nachtelijke klachten (snurken, 
een gevoel van verstikking, ’s nachts moeten plassen, 
’s nachts geregeld ontwaken..) en klachten overdag (slaperigheid, 
depressie, geheugen- en concentratiestoornissen, vermoeidheid, 

hoofdpijn…). Die veroorzaken dan weer een afname van de 
levenskwaliteit en een verhoogd risico op verkeersongevallen (5). 

Diagnose van OSAS

De referentiemethode: een polysomnografie 
onder toezicht in het slaaplaboratorium.

Een polysomnografie (PSG) is een volledige slaapopname met 
registratie van de elektrische activiteit van de hersenen (elektro-
encefalogram of eeg). Een eeg is nodig voor het opstellen van 
een hypnogram (slaapstadia en -cycli) om momenten waarop 
de patiënt even wakker wordt tijdens de slaap te observeren. Er 
wordt ook een elektro-oculogram en een elektromyogram (ter 
hoogte van de kin en de beenspieren) gemaakt. Ook die zijn 
nodig voor het maken van het hypnogram of voor de opsporing 
van pathologische nachtelijke verschijnselen (periodieke 
beenbewegingen tijdens de slaap, verlies van atonie en REM-
slaap...).
Verder worden de thoracale en abdominale bewegingen (piëzo-
elektrische banden of inductie-plethysmografie), het luchtdebiet 

Figuur 1: DEFINITIE VAN HET OBSTRUCTIEVE SLAAPAPNEUSYNDROOM
De ernst van het OSAS is gebaseerd op de AHI: licht (AHI 5-14), matig (AHI 15-29) en ernstig (AHI>30).

> 5 obstructieve events/uur slaap (of uur registratie) bij een patiënt die lijdt aan minstens 
een van de volgende symptomen:
• Slaperigheid, niet-herstellende slaap, vermoeidheid, slapeloosheid
• Episodes van nachtelijk verstikkingsgevoel
• Snurken, apneu
• Aanwezigheid van comorbiditeiten:

> 15 obstructieve events per uur slaap of per uur registratie

Hypertensie Stemmingsstoornissen
Cognitieve disfunctie Ischemische cardiopathie
CVA Hartfalen
Voorkamerfibrillatie Diabetes type 2
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ter hoogte van de neus en de mond (druksensor +/- thermistor), 
de zuurstofsaturatie, eventueel gesnurk (microfoon), het 
hartritme (ecg) en de slaaphouding geregistreerd. Op basis van 
deze registratie bepalen we:
• de slaapduur
• het aantal ontwakingen tijdens de slaap en de frequentie 

ervan per uur slaap
• het aantal obstructieve (O) of centrale (C) events (apneu/

hypopneu) per uur slaap = apneu-hypopneu-index (AHI)
• het aantal episodes van desaturatie van 3 of 4% per uur 

slaap = zuurstofdesaturatie-index (ODI)
Een PSG onder toezicht in het slaaplabo is momenteel het enige 
slaaponderzoek dat wordt terugbetaald door het RIZIV, hoewel 
het ook prima thuis kan, zonder toezicht. 

Alternatieve methode: de polygrafie 

Een polygrafie (PG) is een vereenvoudigd slaaponderzoek 
waarbij de respiratoire parameters worden geregistreerd (er 
zijn minstens 3 respiratoire sensoren vereist). Het doel van het 
onderzoek is alleen om de aanwezigheid van OSAS te bevestigen 
bij een patiënt met een sterk klinisch vermoeden van OSAS (6). 
Het wordt in Europa op grote schaal gebruikt (30-90% van 
de diagnostische onderzoeken voor OSAS), meestal thuis. 
Een slaaponderzoek kan hiermee sneller, goedkoper en 
comfortabeler worden uitgevoerd. Het heeft wel enkele nadelen: 
vals-negatieven (met het onderzoek registreren we de werkelijke 
slaapduur noch de ontwakingen) (7) en mislukte registraties 
(10-20% van de onderzoeken) (8). Het wordt in België niet 
terugbetaald voor de diagnose van OSAS.
OSAS wordt gedefinieerd als > 5 obstructieve events per uur 
slaap (of registratie) op een PSG (of een PG) in combinatie met 
kenmerkende symptomen of comorbiditeiten, of > 15 obstructieve 
events per uur slaap (of registratie) op een PSG (of een PG), zonder 
dat er aan andere criteria moet worden voldaan (Figuur 1) (9).

Behandeling van OSAS

In functie van de ernst van het OSAS, van de morfologie van 
de patiënt en de anatomie van zijn BLW zal een specifieke 
behandeling worden voorgesteld, opgebouwd rond 3 assen:
• Gedrag: gewichtsverlies, rookstop, stopzetting 

van spierontspanners (slaapmiddelen/C2H50H)
• Medisch: mandibulair repositieapparaat (beugel), 

continue positieve druk (CPP of CPAP), houdingstherapie
• chirurgisch: chirurgie van de BLW, chirurgische 

kaakcorrectie, bariatrische chirurgie
Behandeling met CPAP (Continuous Positive Air Pressure) is de 
hoeksteen van de behandeling van matige tot ernstige OSAS. Ter 
hoogte van de luchtwegen wordt lucht onder druk naar binnen 
geblazen, waardoor de luchtwegen tijdens de slaap openblijven 
en apneus, hypopneus en gesnurk worden voorkomen. Deze 
behandeling heeft een heel gunstig effect op de levenskwaliteit 
en op AHT. Ze is bovendien nuttig met het oog op primaire 
cardiovasculaire preventie (en secundaire preventie bij patiënten 
die de behandeling correct volgen) (10,11). Het grote probleem van 
een zo belastende mechanische behandeling is de therapietrouw 
(30-60% staakt de behandeling (12)) en voldoende dagelijkse 
nachtelijke compliance om een significante klinische impact te 
garanderen (13).
In het kader van het huidige Belgische terugbetalingssysteem 
(‘overeenkomst aangaande de diagnose en de behandeling 
van het slaapapneusyndroom’ of apneuconventie), worden 
zowel CPAP als het mandibulaire repositieapparaat (MRA) 
terugbetaald als de patiënt lijdt aan een OSAS met een 
obstructieve AHI > 15. De therapietrouw met een MRA is 
doorgaans beter, maar het apparaat is minder doeltreffend om 
de AHI te verlagen. Het is vooral gecontraïndiceerd bij patiënten 
met een slechte tandheelkundige gezondheid (gingivitis, 
parodontose, ontbrekende tanden), wat het geval is bij 1/3 van 
onze patiënten. Het is daarentegen gelijkwaardig aan CPAP 
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misschien niet op dezelfde manier moeten worden behandeld. 
Het gebruik van de AHI als geïsoleerd meetinstrument voor de 
ernst van OSAS heeft dus duidelijk zijn beperkingen (16).
Hetzelfde geldt voor de ODI, die wordt beschouwd als een 
cardiovasculaire risicofactor. Dezelfde index weerspiegelt niet 
altijd de globale duur of de diepte van de nachtelijke desaturatie-
episodes (17). (Figuren 4 en 5). 

3. COMORBIDITEITEN

Ook de comorbiditeiten zijn niet altijd dezelfde bij 2 patiënten 
met een even ernstige vorm van het OSAS. We hebben 
bijvoorbeeld aangetoond dat de gemiddelde duur van de apneus 
en hypopneus eveneens een onafhankelijke predictieve factor is 
voor de aanwezigheid van cardiometabole comorbiditeiten (18). 
Wu et al. toonden aan dat een langere gemiddelde apneu- en 
hypopneuduur (maar niet de AHI) is geassocieerd met een hogere 
kans op matige tot ernstige AHT (19). Tkacova et al. kwamen in 

2014 in een studie van de gegevens van het grote Europese 
cohort ESADA tot de conclusie dat de ODI het risico op AHT 
beter weerspiegelt dan de AHI bij patiënten met OSAS (20). 

4. RESPONS OP DE BEHANDELING

De therapietrouw onder CPAP is heel variabel en kan worden 
voorspeld op basis van de vroege therapietrouw (21). Depressie, 
het gebruik van neus-mondmaskers en een lage machinedruk zijn 
geassocieerd met een middelmatige therapietrouw (22). Bij ernstige 
OSAS en slaperigheid overdag is de therapietrouw beter (23).

De fenotypes van OSAS

Het heterogene karakter van de ziekte heeft geleid tot onderzoek 
naar clustering met als doel in grote cohorten van OSAS-
patiënten, patiënten met dezelfde ziektekenmerken (symptomen, 
respons op de behandeling, comorbiditeiten, levenskwaliteit..) 
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Figuur 6: SUBTYPES VAN OSAS GEBASEERD OP CLUSTERING-ANALYSES.

Figure 1 – Potential OSA Subtypes (A-D) based on common themes in the cluster analysis studies focused on demographic characteristics, anthropometrics, 
comorbidities, and symptoms. A Level is based on relative difference for that variable/feature within each study. Studies and clusters corresponding to potential OSA 
subtypes (X(Cluster#), where X is first initial of the study cited): Subtype A: B (1 or 5), F (1), G (3), Ke (3), M (3), Y (3); Subtype B: B (3), G(5), Ke (2), Ki (2), M (2), V 
(5), Y (2); Subtype C: G (1), F (2); Ke (1), Ki (1), M (1), P (1), Y (1); and Subtype D: D: B (4), G (4), Ke (4),V (6). Study cited: B= Bailly et al., 2016; G= Gagnadoux et 
al. 2016; F= Ferreira-Santos and Pereira Rodrigues, 2018 ; Ke= Keenan et al, 2018; Ki= Kim et al, 2018; M= Mazzoti et al, 2019; Y= Ye et al, 2014. AHI= apnea-
hypopnea index ; CBTi= cognitive behaviorial therapy for insomnia ; CVD= cardiovascular disease (coronary heart disease, heart failure, and stroke); ESS= Epworth 
Sleepiness Scale; N stu= number of studies that identified analogous clusters, with 0 to 10 range selected for demonstration; PSG= polysomnography; QOL= quality 

of life (measured by using the Short form-36 Health Survey); T90= percent of total sleep (or recording) time spent with oxygen saturation below 90%.

Subtype A 
“Classic”

Subtype C 
Female, insomnia

Subtype B 
Oldest, comorbid

Subtype D 
Youngest, upper aiway symptoms

Feature Level
Age Younger
Sex Male
BMI Obese
Symptoms Sleepy, involuntary 

sleep, fatigued
Comorbidity Low
PSG AHI High

T90% Medium

Risk:
Drowsy driving
Incident CVD

Treatment:
Most COAP benefit
? CPAP alone

Risk:
Low CPAP adherence 
High prevalent CVD
No incident CVD risk

Treatment:
Least CPAP benefit
? Manage comorbidity

Risk:
Low CPAP adherence 
? Lower incident
Stroke

Treatment:
Medium CPAP bene-
fit (apneic symp-
toms, restful sleep)
?CBTI + CPAP

Risk:
Low CPAP adherence 
Unknown CVD risk

Treatment:
Medium CPAP bene-
fit (QQL)
? Alternative/adjunct 
treatments (eg, oral 
appliance, drugs)

Feature Level
Age Middle age
Sex Female
BMI Overweight-obese
Symptoms Difficulty falling 

asleep, early awak-
ening, nonrestorative 
sleep

Comorbidity Medium
PSG AHI Medium

T90% Medium

Feature Level
Age Youngest
Sex Male
BMI Nonobese
Symptoms Snoring, sudden 

awakening, less 
sleepy (ESS low), 
±insomnia

Comorbidity Lowest
PSG AHI High

T90% Low

Feature Level
Age Oldest
Sex Male
BMI Obese
Symptoms Naps, snoring, 

disturbs partner
Comorbidity Highest
PSG AHI High

T90% High

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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samen te brengen in een cluster, 
die duidelijk verschilt van de 
andere clusters. Zinchuk et al. 
hebben al deze onderzoeken 
goed samengevat in een 
recent review-artikel, waarin 
ze 4 duidelijk onderscheiden 
categorieën van patiënten 
identificeren (24) (Figuur 6).
We zien onmiddellijk dat 
subtype A (jong, zwaarlijvig, 
slaperig) weinig gemeen heeft 
met subtype B (oud, zwaarlijvig, 
snurker) en dat CPAP niet op 
dezelfde manier zal worden 
verdragen door patiënten met 
het ‘klassieke’ subtype A als 
door patiënten met subtype D 
‘jong, symptomen BLW’. We 
moeten dus rekening houden 
met deze clustering-studies om 
de kenmerken van onze patiënten beter te identificeren en te 
streven naar een meer gepersonaliseerde geneeskunde.

De BAVENO-classificatie

Om ons concreet te helpen ‘risicopatiënten’ beter te identificeren, 
stelden Randerath et al. voor om, zoals in de GOLD- en COPD-
classificatie, gebruik te maken van een tabel met dubbele ingang. 
Een dergelijke tabel met zowel symptomen als comorbiditeiten 
zou duidelijk kunnen maken of een behandeling voor OSAS 
nuttig zou zijn (figuur 7) (25). 

Toekomstperspectieven: streven naar 
een gepersonaliseerde geneeskunde?

Het is cruciaal dat we in de toekomst deze eenvoudige vragen 
kunnen beantwoorden: wie lijdt er aan een klinisch significante 
vorm van OSAS? Wie moet worden behandeld? Wat is de 
optimale behandeling? 
Om die vragen te beantwoorden, moeten we de diagnostische 
benadering van OSAS wijzigen. We mogen ons niet langer 
alleen baseren op de AHI. We moeten ook rekening 
houden met de ernst van de hypoxie, de slaapkwaliteit, 

de parameters voor sympathische activering (variabiliteit 
van het hartritme…) en de symptomen. De voorbije jaren 
zijn nieuwe, vereenvoudigde diagnostische hulpmiddelen 
ontwikkeld (WatchPAT®, Breezi®, smartwatches met 
fotoplethysmografische en actigrafische metingen, miniatuur-
eeg’s...) (26) waarvan we de plaats in de benadering van 
OSAS absoluut zullen moeten bepalen. Bepaalde biomarkers 
zouden ons kunnen helpen om onze kennis over de precieze 
impact van OSAS te verfijnen. Voorlopig bestaat er echter 
nog geen ideale kandidaat-marker (27). Een gepersonaliseerde 
benadering van OSAS zou in de toekomst moeten worden 

gebaseerd op de klinische en pathofysiologische 
kenmerken om de meest geschikte behandeling te 
kiezen, zoals wordt geïllustreerd op Figuur 8 (28).

 Conclusie

De symptomen van OSAS verschillen sterk van 
patiënt tot patiënt. Hetzelfde geldt voor het 
polysomnografisch beeld. Het is ondertussen dan ook 

duidelijk dat alleen de AHI als ernstcriterium ontoereikend is om 
alle facetten van de ziekte te weerspiegelen. Een beter inzicht 
in de nachtelijke parameters die werkelijk een impact hebben 
op de levenskwaliteit en de (reeds aanwezige of toekomstige) 
comorbiditeiten van de patiënt, gebaseerd op samengestelde 
nachtelijke scores – en eventueel op fysiologische parameters 
die worden gemeten met innovatieve hulpmiddelen – zullen 
ons in de toekomst in staat stellen een gepersonaliseerde 
behandeling voor OSAS te ontwikkelen. Het spreekt immers 
voor zich dat medische behandelingen en CPAP in het bijzonder 
beperkingen hebben en niet nuttig en/of geschikt zijn voor alle 
patiënten met een matige tot ernstige vorm van het OSAS. 

« Een gepersonaliseerde benadering van OSAS 
zou in de toekomst moeten worden gebaseerd 
op de klinische en pathofysiologische kenmerken 
om de meest geschikte behandeling te kiezen »

Figuur 7:  BAVENO-CLASSIFICATIE BIJ OSAS. 
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Figuur 8: GEPERSONALISEERDE BENADERING VAN DE BEHANDELING VAN OSAS IN FUNCTIE 
VAN DE KLINISCHE EN PATHOFYSIOLOGISCHE KENMERKEN VAN DE PATIËNTEN
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op lange termijn op de rokers niet en evenmin de gevolgen van 
de blootstelling aan "passieve damp" voor kinderen, zwangere 
vrouwen, … Bovendien bestaat er een potentieel risico dat de 
e-sigaret zou aanzetten tot roken of zou worden gebruikt om 
bijvoorbeeld drugs te inhaleren. In België is iedereen het eens 
over de noodzaak om te stoppen met roken, maar blijven de 
gezondheidsautoriteiten en veel experts van mening dat de 
rol van de e-sigaret nog door Evidence Based Medicine moet 
worden bewezen.

Wat zegt Evidence Based Medicine 
vandaag?

We beginnen met de doeltreffendheid voor het stoppen met 
roken. Een in 2019 in het NEJM4 verschenen studie van P. Hajek 
bij 886 rokers vergeleek een behandeling met nicotinevervangers 
met het gebruik van e-sigaretten van de tweede generatie, 
telkens begeleid met 4 weken gedragstherapie. Na een 
follow-up van een jaar stelden de onderzoekers vast dat twee 
keer meer "vapers" dan gebruikers van nicotinevervangers met 
tabak waren gestopt (18% tegenover 9,9%), maar ook dat 80% 
van de eerste groep na een jaar e-sigaretten bleef gebruiken, 
terwijl slechts 9% van de tweede groep nog nicotinevervangers 
nodig had, wat altijd de hardnekkigheid van nicotineverslaving 
aantoont. Een in 2020 in het JAMA5 gepubliceerde Canadese 
studie vergeleek gedurende 24 weken het effect van e-sigaretten 
plus gedragsondersteuning met alleen ondersteuning bij rokers 
die gemotiveerd waren om te stoppen. De conclusies: bij de 
gebruikers van e-sigaretten was het onthoudingspercentage na 
12 weken beduidend hoger (21,9% tegenover 9,1%) maar na 
24 weken was er geen significant verschil meer.
Recenter, in 2021, onderzocht een Cochrane-review6 56 
vergelijkende studies (n = 12804 volwassen rokers) over de 
verschillende methodes om de ontwenning te begeleiden. 
De onthouding na 6 maanden was hoger bij de groep 
die e-sigaretten met nicotine gebruikte (10%), dan bij de 
gebruikers van nicotinevervangers (6%) of de rokers die alleen 
gedragstherapie kregen (4%).
Wat de aspecten veiligheid en tolerantie betreft, keek een 
recente studie, in februari 2021 gepubliceerd, naar de aroma's 
van de e-liquids. Deze in het American Journal of Physiology 
– Lung Cellular and Molecular Physiology7 verschenen studie 
legt uit dat sommige aroma's schadelijker zijn dan andere 
en het vermogen van de cellen van het immuunsysteem om 
bacteriën te elimineren en infecties te controleren beduidend 
aantasten. Volgens de studie zijn de gevaarlijkste aroma's 
chocolade en banaan, die meer van een chemische verbinding, 
de "benzeenring", bevatten. Toch kunnen de aroma's worden 
verdund om de concentratie van deze stof te verlagen. Nog altijd 
in verband met de veiligheid, verscheen in september 2020 het 
rapport van een ambitieuze studie van een groep door de Britse 
overheid aangestelde toxicologen die gedurende meer dan een 
jaar de risico's van e-liquids onderzochten. De belangrijkste 
conclusies van dit onderzoek, dat aan de basis zou moeten 

liggen van een groot aantal toekomstige studies: de auteurs 
menen dat de relatieve schadelijkheid van de aroma's te weinig 
bestudeerd is, maar dat in de huidige stand van de kennis en 
ondanks het feit dat de e-sigaret sinds meer dan tien jaar op 
de markt is, haar gevolgen op lange termijn onmogelijk kunnen 
worden beoordeeld. Propyleenglycol (PG) en plantaardige 
glycerine, die alomtegenwoordig zijn in de e-liquids, zouden 
"weinig zorgwekkend" zijn. Het rapport stelt dat de toxiciteit van 
de blootstelling aan PG "uiterst gering" is. De stof "wordt niet 
als genotoxisch of kankerverwekkend" beschouwd. Anderzijds 
kan men in de huidige stand van de kennis de gevolgen van een 
herhaalde blootstelling op lange termijn aan PG niet nauwkeurig 
beoordelen. De blootstelling van niet-rokers en niet-vapers aan 
PG zou "niet zorgwekkend zijn voor de gezondheid". Tot slot 
zegt het rapport dat het verdampen chemische stoffen kan 
produceren die in de oorspronkelijke vloeistof niet aanwezig 
waren. Het beveelt aan dat deze "vreemde" stoffen worden 
opgenomen in de lijst van de chemische samenstelling van de 
in de handel gebrachte producten. Het belang van de herkomst 
en de samenstelling van de e-liquids wordt ook geïllustreerd 
door de ongeveer honderd gevallen van EVALI-syndroom 
(E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury), een ernstige 
(soms dodelijk) antibioticaresistente longziekte, die in 2019 
werden opgetekend (ook in België). Het is namelijk gebleken 
dat de grote meerderheid van de patiënten in werkelijkheid 
tetrahydrocannabinol (THC) had gebruikt, het psycho-actieve 
principe van cannabis. Bovendien zijn de vloeistoffen vaak 
vervalst en bevatten ze verboden stoffen zoals tocoferolacetaat 
(of acetaat van vitamine E) en cannabinoïden. "Dit wijst duidelijk 
op de risico's van het misbruik en gebruik van vervallen of 
vervalste producten", zegt professor Dautzenberg. "De e-sigaret 
is geen recreatieve gadget en mag niet worden aangeboden 
aan niet-rokers of minderjarigen. Ze moet worden beschouwd 
als een van de hulpmiddelen voor de ontwenning, met haar 
voordelen en risico's."
Een belangrijk probleem met de studies over de risico's van 
de elektronische sigaret is hun gebrek aan methodologische 
strengheid. We nemen het cardiovasculaire risico als voorbeeld: 
in een overzicht van 38 experimentele studies over de kwaliteit 
van elektronische sigaretten8 wezen alle onderzoeken die vrij 
waren van belangenconflicten (27/30, dus 90%) op potentieel 
schadelijke gevolgen voor het hart- en vaatstelsel. Slechts 25% 
van de studies met potentiële belangenconflicten (2/8) meldde 
mogelijke schadelijke gevolgen. De studies met een matig of 
hoog risico van vertekening (Cochrane Risk of Bias) maakten 
minder gewag van potentieel schadelijke gevolgen.

En de andere alternatieven?

"Gelet op de schaarste aan beschikbare geneesmiddelen 
voor tabaksontwenning en de toenemende vraag van de 
patiënten naar 'natuurlijke' methodes, kiezen veel practici 
voor benaderingen die ze niet 'alternatief' maar liever 
'complementair' noemen, zoals hypnose, acupunctuur, 
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Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters

15 mg, 14 pleisters

25 mg, 14 pleisters

25 mg. 28 pleisters

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duo pack)

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui 
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui 
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui 
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).  

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@
chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 

COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

De hik, irritatie van de keel
Hoest

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters

15 mg, 14 pleisters

25 mg, 14 pleisters

25 mg. 28 pleisters

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duo pack)

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui 
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui 
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui 
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).  

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@
chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 

COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 
Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is nochtans 
duidelijk beter dan blijven roken.Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. 
Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op 
een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op 
gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met 
een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: 
overgevoeligheid - Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: 
pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas zijn geïdentificeerd tijdens 
ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: 
Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis 
van spontane meldingen: Systeem/orgaanklasse, Frequentiecategorie Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Anafylactische reactie Psychische stoornissen
 Zeer zelden Abnormale dromen Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid Hartaandoeningen Soms Palpitaties, Hartritmestoornissen, Verergering van 
hypertensie Zelden Reversibele atriale fibrillatie Zeer zelden Tachycardie Bloedvataandoeningen Zeer zelden Blozen Hypertensie Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen Zeer zelden Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Gastro-intestinaal ongemak Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer 
zelden Angio-oedeem, Hyperhidrose, Huiduitslag Soms Urticaria Vaak Erytheem Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer zelden Myalgie (in de buurt/
streek van de pleister), Pijn in de extremiteiten Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer zelden Reactie op de toedieningsplaats, Asthenie, 
Vervelend gevoel en pijn op de borst, Malaise Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMMERS VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281. Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297. Nicorette Invisi 
Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2019. Datum van goedkeuring: 03/2019. Meer informatie is beschikbaar op verzoek. 

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 11/2020 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 
NICORETTE® Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 
1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per  16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi 
Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 
6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 
mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij 
de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens 
aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder 
toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij 
nachtelijke nicotinetoediening. Klinische ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie 
Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker. Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware 
rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen 
naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 
mg gedurende nogmaals 4 weken. Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag) : Dosering: Phase 1: Nicorette Invisi  Patch  25 mg - Eerste 8 weken; Phase 2: 
Nicorette Invisi Patch 15 mg - Volgende 2 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag): Phase 
2: Nicorette Invisi Patch 15 mg - Eerste 8 weken; Phase 3: Nicorette Invisi Patch 10 mg - Laatste 4 weken. COMBINATIETHERAPIE Zware rokers, 
rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele 
vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor 
een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters 
voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/
spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen 
flexibele oromucosale vorm. Wat de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm 
raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening Nicorette 
Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag 
afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden. 1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen. 
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een 
heup, bovenarm of borst. 3.Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de 
pleister aan te raken. 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. 5. Druk de pleister 
met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na 
verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een 
overmaat aan nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de 
sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij op voorschrift 
van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Vragen Antwoorden Ptn

1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Minder dan 5 min. 

6-30 min.

31-60 min.

Na 60 min.

 3

 2

 1

 0

2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, 
kerk...)

Ja 

Neen

 1

 0

3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 

Eender welke andere

 1

 0

4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer

21-30

11-20

Minder dan 10

 3

 2

 1

 0

5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren dan tijdens de rest van de dag? Ja 

Neen

 1

 0

6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? Ja 

Neen

 1

 0

Totaal:

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht/ 3 tot 4: licht/ 5: middelmatig/ 6 tot 7: zwaar/ 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi 
Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette 
Invisi Patch is tegenaangewezen bij: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in 
de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident 
De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN 
Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling 
apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met 
deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode 
zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten 
zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. 
Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, 
hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang 
om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die 
waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase 
van de behandeling en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht 
te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette 
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: 
Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 
verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.  Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk 
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft 
aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II 
en Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een 
enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 
1 uur 1-2 verstuivingen nodig.  Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de 
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: 
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens 
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik 
moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 
15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor 
oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties 
waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer 
dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers die niet bereid of klaar zijn 
om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling 
om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray ongunstige effecten kan verergeren. 
Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar 
voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling geen vermindering van het sigarettenverbruik 
werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk 
aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik van de oromucosale spray worden stopgezet. 
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om 
de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten 
van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische 
patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 
jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk 
stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens 
het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden 
na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal 
gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  - Kinderen 
jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte 
methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of 
cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden 
en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, 
duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen 
hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen 
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals 
angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die 
waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden 
worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische 
onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray 
voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens 
ervaringen na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor 
de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot 
<1/100); zelden (≥1/10 000 tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

De hik, irritatie van de keel
Hoest

 Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik. NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik. 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 

mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot 
licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 

overwin jezelf

Met nicorette® op weg 
naar een rookvrij leven

Product Inhoud Publieksprijs

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 pleisters € 42,25

15 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg, 14 pleisters € 42,25 

25 mg. 28 pleisters  € 69,90 

nicorette® Mint Spray 13,2 ml € 31,65 

13,2 ml (duo pack) € 52,9 

Eerstelijnsbehandeling in stoppen 
met roken1

Combinatietherapie is even 
effectief als varenicline2

nicorette® Invisi Patch 16 u is 
voldoende om 24 u te overbruggen

nicorette® Mondspray werkt op 
cravings in 30 seconden*
1. ENSP Smoking Cessation Guidelines
2. Cahill et al. 2016; Cahill et al. 2013; Lindson et al. 2019

* Bij 2 verstuivingen. Als de hunkering na 1 verstuiving niet na 
een paar minuten onder controle is, moet er een 2de verstuiving 
toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist zijn, mogen de 
volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden 
toegediend.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nicorette Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik Nicorette Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik Nicorette Invisi Patch 25 mg, pleister voor transdermaal gebruik KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 10 mg nicotine af per 16 uur. 1 Nicorette Invisi Patch 15 mg pleister voor transdermaal gebruik geeft 15 mg nicotine af per 16 uur.  1 Nicorette Invisi Patch 25 mg pleister voor transdermaal 
gebruik geeft 25 mg nicotine af per 16 uur.  Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm². Voor de volledige 
lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM Pleister voor transdermaal gebruik. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg en Nicorette Invisi Patch 25 mg zijn semi-transparante pleisters voor transdermaal gebruik. THERAPEUTISCHE INDICATIES 
Bestrijding van de nicotine-ontwenningsverschijnselen bij de behandeling van verslaving aan roken. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor volwassenen. De Nicorette Invisi Patch wordt ’s morgens aangebracht en ’s avonds voor het slapen verwijderd. Behandeling met 
de pleister bootst de schommelingen van nicotine bij rokers na tijdens de dag, zonder toediening van nicotine tijdens de slaap. Deze nicotinetoediening met behulp van een overdag te dragen pleister, geeft geen slaapstoornissen zoals bekend bij nachtelijke nicotinetoediening. Klinische 
ervaring toont aan dat de behandeling minstens 3 maanden moet doorgaan. Volwassenen en ouderen Monotherapie Dosering De dosering is afhankelijk van het type roker.  Voor de bepaling van dit type verwijzen we naar de onderstaande Fagerström vragenlijst.(*) Zware rokers starten 
de behandeling met Nicorette Invisi Patch 25 mg gedurende 8 weken. Nadien moet er geleidelijk worden afgebouwd door over te schakelen naar steeds lichter gedoseerde pleisters: eerst Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 2 weken, dan Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 2 
weken. Lichte rokers starten de behandeling met Nicorette Invisi Patch 15 mg gedurende 8 weken en schakelen vervolgens over op Nicorette Invisi Patch 10 mg gedurende nogmaals 4 weken. 

Combinatietherapie Zware rokers, rokers die last hebben van een ‘doorbraakhunkering’ (een plotselinge, moeilijk bedwingbare drang tot roken), of rokers bij wie een behandeling met één enkele vorm van nicotinesubstitutietherapie niet heeft geholpen, kunnen Nicorette Invisi Patch 
gebruiken in combinatie met een oromucosale vorm van Nicorette voor een snelle verlichting van de hunkering. De flexibele oromucosale vormen die kunnen worden overwogen in combinatie met de Nicorette Invisi Patch pleisters voor transdermaal gebruik zijn Nicorette 2 mg kauwgom, 
Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg zuigtabletten of Nicorette 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik. Rokers moeten dezelfde doseringsaanbevelingen volgen als bij de monotherapie voor de patch en voor de gekozen flexibele oromucosale vorm. Wat 
de doseringsaanbevelingen voor de gekozen flexibele vorm betreft, moet de gebruiker de productinformatie van deze vorm raadplegen. Voor de combinatietherapie worden de rokers aanbevolen om slechts één flexibele vorm te gebruiken per 24 uur. Wijze van toediening  Nicorette Invisi 
Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. Deze plaats moet elke dag afgewisseld worden en dezelfde plaats dient nooit op twee opeenvolgende dagen gebruikt te worden.  - 1. Was uw handen alvorens 
de pleister aan te brengen. - 2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een heup, bovenarm of borst. - 3. Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. - Vermijd 
zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de pleister aan te raken. - 4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie. - 5. Druk de pleister met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid. 
6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft. Na verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Toediening van nicotine dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een overmaat aan 
nicotine optreden. Als deze symptomen aanhouden, dient de toediening van nicotine te worden verminderd door de doseringsfrequentie of de sterkte te verminderen. Kinderen en jonge volwassenen Nicorette Invisi Patch mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar, tenzij 
op voorschrift van een arts. Er is beperkte ervaring met het behandelen van personen jonger dan 18 jaar met Nicorette. (*) Addendum : Fagerström Tolerance Questionaire

Graad van nicotineafhankelijkheid: Score: 0 tot 2: zeer licht 3 tot 4: licht 5: middelmatig 6 tot 7: zwaar 8 tot 10: zeer zwaar CONTRA-INDICATIES Nicorette Invisi Patch is tegenaangewezen voor niet-rokers en voor kinderen. Tijdens een behandeling met Nicorette Invisi 
Patch is verder blijven roken niet aangewezen. Nicorette Invisi Patch is tegenaangewezen bij: overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - recent myocardinfarct (in de voorbije 3 maanden) - instabiele of evolutieve 
angina pectoris - Prinzmetal’s variant angina - ernstige hartritmestoornissen - acuut cerebrovasculair accident De nicotinesubstitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf. Patiënten die lijden aan een veralgemeende chronische 
huidaandoening zoals psoriasis, chronische dermatitis of urticaria, kunnen beter een andere vorm van Nicorette gebruiken en niet de pleisters. BIJWERKINGEN Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van een gecombineerde nicotinesubstitutietherapie verschillen 
alleen van de bijwerkingen van iedere behandeling apart op het vlak van plaatselijke ongewenste effecten verbonden met de farmaceutische vormen. De frequentie van deze bijwerkingen is vergelijkbaar met deze vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken 
van ieder product. Effecten van het stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten zoals dysforie 
of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of 
symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Invisi Patch kan 
aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die waargenomen worden bij toediening van nicotine via andere middelen (zoals sigaretten). De meeste van de gemelde bijwerkingen vinden plaats in de beginfase van de behandeling en zijn voornamelijk 
dosisafhankelijk. Allergische reacties (inclusief symptomen van anafylaxie) komen zelden voor bij gebruik van Nicorette. Voor sommige rokers is het moeilijk hun nicotineafhankelijkheid af te bouwen. Langdurig gebruik van nicotinesubstitutie kan hierdoor optreden. Dit is 
nochtans duidelijk beter dan blijven roken. Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling. Zoals verwacht zijn de soorten bijwerkingen gezien voor de pleister in klinische onderzoeken vergelijkbaar 
met de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op een ander wijze wordt toegediend. Gegevens uit klinisch onderzoek De veiligheid van nicotine op basis van gegevens uit klinisch onderzoek is gebaseerd op gegevens van een meta-analyse van gerandomiseerde klinische 
onderzoeken voor de behandeling van het stoppen met roken. Gerapporteerde bijwerkingen met een frequentie van ≥ 1% geïdentificeerd uit meta-analyse van gegevens van klinische onderzoeken met nicotinepleisters zijn: - Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheid 
- Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, paresthesie - Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken - Huid- en onderhuidaandoeningen: pruritus - Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid Post-marketing gegevens Bijwerkingen die pas 
zijn geïdentificeerd tijdens ervaringen met nicotine na het op de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de volgende conventie: Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden ≥1/10.000 en 
<1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Geïdentificeerde bijwerkingen die zijn vastgesteld bij nicotinepleisters met het geschatte aantal gevallen op basis van spontane meldingen: Melding van vermoedelijke
bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.eenbijwerkingmelden.be; e-mail: adr@fagg.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 - 2340 Beerse NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 
15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 08/2021 Datum van goedkeuring: 09/2021  Meer informatie is beschikbaar op verzoek . BE-NI-2200008.

Lichte rokers (< 15 sigaretten/dag)

Dosering Duur

Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg Eerste 8 weken

Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg Laatste 4 weken

Zware rokers (≥ 15 sigaretten/dag)

Dosering Duur

Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg Eerste 8 weken

Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg Volgende 2 weken

Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg Laatste 2 weken

 Vragen Antwoorden Punten

 1. Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? Na minder dan 5 min. 3
  Na 6-30 min. 2
  Na 31-60 min. 1
  Na 60 min. 0

 2. Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen  Ja 1
     waar dat verboden is? (bioscoop, bibliotheek, kerk...) Neen 0

 3. Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? De eerste ‘s ochtends 1
  Eender welke andere 0

 4. Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? 31 of meer 3
  21-30 2
  11-20 1
  Minder dan 10 0

 5. Rookt u meer tijdens de eerste ochtenduren  Ja  1
    dan tijdens de rest van de dag? Neen 0

 6. Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel  Ja 1
    van de dag in bed doorbrengt? Neen 0

  Totaal:

NICORETTE® Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 13,6 mg nicotine. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 7,1 mg/verstuiving, Propyleenglycol 11 mg/verstuiving, Butylhydroxytolueen 363 ng/verstuiving.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing: Heldere tot licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Nicorette Mint wordt gebruikt voor de behandeling van 
tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht te stoppen met roken of minder te gaan roken alvorens volledig te stoppen. De einddoelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette
Mint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: Dosering: Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren. Volwassenen en ouderen: Er 
mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden. Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur. Abrupt stoppen met roken: Voor rokers die bereid en klaar zijn om onmiddellijk
te stoppen met roken. Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Mint volledig stoppen met roken. Het volgende schema geeft aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap I) en tijdens de afbouw (Stap II en 
Stap III). Stap I: week 1–6: Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Als de hunkering na een enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden. Als 2 verstuivingen vereist 
zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 1 uur 1-2 verstuivingen nodig. Stap II: week 7–9: Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de
patiënten de HELFT moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap I. Stap III: week 10–12: Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens
week 12. Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik moeten stopgezet worden. Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen 
tenminste 15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is. Eén verstuiving kan gebruikt worden 
in situaties waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt. In deze periode mogen er niet meer dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden. Geleidelijk stoppen via een geleidelijke afbouw van het roken: Voor rokers 
die niet bereid of klaar zijn om abrupt te stoppen. De oromucosale spray wordt gebruikt tussen rookperiodes in om de rookvrije intervallen te verlengen en met de bedoeling om het roken zo veel mogelijk te verminderen. De patiënt moet weten dat een onjuist gebruik van de spray 
ongunstige effecten kan verergeren. Een sigaret wordt vervangen door één dosis (1-2 verstuivingen) en een poging tot stoppen moet worden ondernomen zodra de roker zich er klaar voor voelt en ten laatste 12 weken na de start van de behandeling. Als er na 6 weken behandeling 
geen vermindering van het sigarettenverbruik werd bereikt, moet u een beroepsbeoefenaar raadplegen. Nadat u bent gestopt met roken moet u het aantal verstuivingen per dag geleidelijk aan afbouwen. Wanneer iemand is verminderd naar 2-4 verstuivingen per dag, moet het gebruik 
van de oromucosale spray worden stopgezet. Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is niet aanbevolen. Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen 
dat men terug begint te roken. Alle restanten van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt. Pediatrische patiënten: Geef Nicorette Mint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de 
behandeling van adolescenten jonger dan 18 jaar met Nicorette Mint. Wijze van toediening: Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden. Druk stevig op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de 
lippen vermeden worden. Patiënten mogen tijdens het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt. Voor het beste resultaat mag er een paar seconden na het verstuiven niet geslikt worden. Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment 
van de toediening van de spray voor oromucosaal gebruik. CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - Kinderen jonger dan 18 jaar. - Personen die nooit gerookt hebben. BIJWERKINGEN: Effecten van het 
stoppen met roken Onafhankelijk van de gebruikte methode zijn er verschillende symptomen bekend die optreden bij het stopzetten van regelmatig tabaksgebruik. Daartoe behoren emotionele of cognitieve effecten zoals dysforie of depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, 
frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid of ongeduld. Er kunnen ook fysieke effecten zijn, zoals vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid of symptomen van presyncope, hoesten, constipatie, bloedend tandvlees of 
afteuze ulceraties, of nasofaryngitis. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken; dit is eveneens een klinisch relevant syndroom. Nicorette Mint kan bijwerkingen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere 
wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen. De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de 
eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik. Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende 
bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen. Bijwerkingen met oromucosale nicotineformuleringen geïdentificeerd in klinische studies en tijdens ervaringen na het op de markt brengen, 
worden hieronder weergegeven. De frequentiecategorie werd geschat op basis van klinische studies voor de bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen na het op de markt brengen. Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1 000 tot <1/100); zelden (≥1/10 000 
tot <1/1 000); zeer zelden (< 1/10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 BeerseNUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE422965 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Herziening: 11/2020 Goedkeuring: 
11/2020 Meer informatie is beschikbaar op verzoek. BE-NI-2200008

Systeem/orgaanklasse / Frequentiecategorie Gemelde bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Niet bekend

Overgevoeligheid
Allergische reacties zoals angio-oedeem en anafylactische reactie

Psychische stoornissen
Soms Abnormale dromen

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak

Hoofdpijn
Dysgeusie, paresthesie

Oogaandoeningen
Niet bekend Wazig zicht, toegenomen traanafscheiding

Hartaandoeningen
Soms
Niet bekend

Palpitaties, tachycardie
Atriale fibrillatie

Bloedvataandoeningen
Soms Blozen, hypertensie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms

De hik, irritatie van de keel
Hoest
Bronchospasme, Neusloop, Dysfonie, Dyspneu, Neuscongestie
Orofaryngeale pijn, Niezen, Dichtgeknepen keel

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Niet bekend

Nausea
Pijn in de onderbuik, droge mond, diarree, dyspepsie, winderigheid, een 
teveel aan speeksel, stomatitis, braken 
Ructus, bloedend tandvlees, glossitis, blaarvorming en schilfering 
mondslijmvlies, orale paresthesie
Dysfagie, orale hypesthesie, kokhalzen 
Droge keel, gastro-intestinaal ongemak, pijn in de lippen 

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
Niet bekend

Hyperhidrose, pruritus, rash, urticaria
Erytheem

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
Soms

Brandend gevoel, vermoeidheid
Asthenie, vervelend gevoel en pijn op de borst, malaise
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Er waait een nieuwe wind 
door de pneumologie
De toekomst voorspellen is een riskante en moeilijke stijloefening. We weten dat we de 
neiging hebben om te overschatten wat er op korte termijn zal gebeuren. En wat er zal 
gebeuren op lange termijn wordt vaak zwaar onderschat. Experts in een zeer specifiek 
domein kunnen de veranderingen in hun eigen specialisme vaak niet zo goed voorspellen. 
Dat is waarschijnlijk de reden waarom men mij gevraagd heeft om u alvast een voorproefje 
te geven van wat de toekomst in petto heeft. Ik illustreer dit – overigens niet-volledige 
– overzicht met een aantal veranderingen die vandaag al beschikbaar zijn en die de 
zorgtrajecten op relatief korte en middellange termijn wel eens zouden kunnen veranderen.

Prof. Dr. Philippe Coucke, Diensthoofd Radiotherapie, Universitair Ziekenhuis van Luik

De bijdrage van 
artificiële intelligentie 
in de interpretatie van 
longbeelden

Als er een domein is waarin nieuwe 
technologieën de diagnostiek ingrijpend 
veranderen, dan is het wel het domein 

van de medische beeldvorming. Met behulp van ‘artificiële 
intelligentie’ (AI) kan het diagnostisch proces geautomatiseerd 
worden. AI lijkt ook sneller en efficiënter te zijn in de opsporing 
van afwijkingen en bovendien verbetert het zichzelf naarmate 
het wordt gevoed met ontelbare nieuwe beelden.
Tijdens de gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 speelde 
het concept van geautomatiseerde detectie een ontzettend 
belangrijke rol. Niet alleen ontwikkelden bedrijven en (openbare 
en privé-) onderzoeksinstellingen – vaak samen – algoritmes 
om snel en automatisch letsels op te sporen die zouden kunnen 
overeenstemmen met afwijkingen veroorzaakt door de virale 
aandoening, maar die ook de respiratoire evolutie van de patiënt 
konden voorspellen.

Pulmonale beeldvorming: 
zelfs vóór de coronacrisis al 
een zeer vruchtbaar terrein voor AI

Een algoritme kan veel sneller miljoenen beelden analyseren 
om er eventueel een tumoraal letsel op te vinden dan een 
mens. De overvloed aan applicaties in dit domein hoeft dan 
ook niet te verbazen. Op basis van pulmonale röntgenopnames 
en/of tomodensitometriebeelden (CT-scan) kunnen we met die 
applicaties uiteenlopende types afwijkingen heel nauwkeurig 
detecteren. 
De markt wordt al enkele jaren overspoeld door Chinese 
bedrijven zoals Infervision Ltd (Peking, China), dat met zijn 
oplossing InferRead een beroep doet op diep leren-technologieën 
(deep learning) en op het principe van het convolutieve neurale 
netwerk (convolutional neural netwerk, een netwerk van 

artificiële neuronen geïnspireerd op de visuele cortex van dieren) 
voor de automatische analyse van radiologische beelden. De 
Amerikanen blijven niet achter met Arterys (San Francisco, CA, 
USA), een multifunctioneel platform met algoritmes voor de 
automatische detectie van nodules in de longen. Het systeem is 
ook in staat tot longitudinale tracking in de tijd en volumetrische 
segmentatie (Lung AI) en tot de evaluatie van de hartfuncties, 
zoals de ventriculaire volumes op basis van beeldvorming met 
behulp van nucleaire magnetische resonantie (Cardio AI). Verder 
kan het fracturen of dislocaties, pleura-effusie of pneumothorax 
(Chest/MSK AI) en tot slot neurovasculaire afwijkingen (zoals 
een hersentrombose op CT op de spoeddienst) en intracerebrale 
tumorale letsels op NMR (Neuro AI) diagnosticeren. Het 
leitmotiv van de verschillende industriële actoren is: de efficiëntie 
verhogen (kosteneffectiviteit), standaardiseren (de variabiliteit 
gerelateerd aan de gebruikte technische modaliteit en aan het 
ervaringsniveau van de gebruiker elimineren), en dankzij het 
gebruik van AI de evolutie van een patiënt voorspellen, vaak op 
basis van beeldkenmerken die voor het menselijke oog volledig 
onzichtbaar zijn, maar die verwerkt zitten in de binaire digitale 
code die het beeld construeert. Tegelijk ontwikkelen tal van 
academische ziekenhuizen, alleen of in samenwerking met 
andere centra, hun eigen algoritmes. De lijst van actoren in het 
domein wordt alleen maar langer, zo groot is het enthousiasme. 
Bepaalde applicaties kregen al het kostbare FDA-label 
(Food and Drug Administration) en/of de EG-markering. 
Een voorbeeld: HealthPNX, een product van Zebra Medical 
Vision (ZMV), waarmee het medisch team automatisch wordt 
gewaarschuwd voor een mogelijke klaplong. Zebra Medical 
Vision (Shefayim Israël) ? doet duidelijk complexere zaken, 
zoals bijvoorbeeld COPD-patiënten stratificeren in functie 
van hun risico op de ontwikkeling van arteriële hypertensie (1). 
De keuze voor ZMV is niet onbelangrijk. Als u naar hun website 
surft, wordt u automatisch doorgestuurd naar Nanox.AI. 
Nanox ontwikkelt AI-producten die in staat zijn automatisch 
wervelcompressiefracturen als gevolg van osteoporose te 
detecteren, zoals Nanox.AI Bone Health, een product met FDA- 
en EG-label, dat overigens wordt aangeraden door de AMA 

Prof. Dr. Philippe COUCKE
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(American Medical Association) (2). Maar het bedrijf ligt ook aan 
de basis van een echte revolutie in het domein van de medische 
beeldvorming. Zijn allernieuwste product Nanox.ARC, dat voor 
het eerst werd voorgesteld in december 2020 op het congres 
van de RSNA (Noord-Amerikaanse Vereniging voor Radiologie), 
berust op het principe van de koude kathode (geen opwarming 
van de gloeidraad met elektrische stroom voor de productie van 
elektronen; de koude kathode produceert elektronen dankzij 
een extern elektrisch veld). De CEO van Nanox vergelijkt deze 
technologische ontwikkeling met de overgang van de lamp 
van Edison (gloeilamp) naar de LED-lamp. De voordelen zijn 
talrijk: miniaturisatie van de röntgenbuizen, verlaging van 
de productiekosten, verbetering van de efficiëntie van de 
elektronenproductie (duidelijk minder energieverslindende 
RX-buizen; ter herinnering: warme kathodes halen 2.000°C, een 
koude kathode is op kamertemperatuur) en verandering van het 
POC (Point of Care) omdat de architecturale vereisten beperkter 
zijn. Dit type ontwikkeling werd mogelijk dankzij de vooruitgang 
die is geboekt in de sector van de koolstof nanotubes. Nanox.
ARC stuurt de tomografische beelden door naar het platform 
in de cloud en stelt in zijn ecosysteem meerdere algoritmes 
ter beschikking voor automatische analyse van het beeld. Dit 
vergemakkelijkt de triage en verbetert uiteindelijk de behandeling 
van de patiënten.
Als we het hebben over AI voor de analyse van medische 
beelden kunnen we ook niet rond de inspanningen die Google 
heeft geleverd in samenwerking met de Nortwestern University 
(Evanston-Chicago, IL, USA) (3). Het doel van de samenwerking? 
De screeningcapaciteiten voor longkanker op wereldschaal 
te verhogen (momenteel ondergaat slechts 2-4 % van de 
Amerikaanse zogenaamde ‘hoogrisicopopulatie’ een screening 
voor de vroege detectie van longkanker met de ‘standaard’ 
techniek, m.a.w. de low-dose CT). Het is aangetoond en 
algemeen aanvaard dat met dit type screening de mortaliteit 
kan worden verlaagd met 20-43%. In deze publicatie, die 
medeondertekend werd door het team van Google, werden 
45.856 thoracale scans, die eerst werden geanonimiseerd, 
gebruikt om het algoritme te ontwikkelen. De performantie 
hiervan werd vergeleken met die van zes gediplomeerde 
radiologen. Het algoritme verlaagde het aantal vals-positieven 
met 11% en het aantal vals-negatieven met 5%. En dan hebben 
we het uiteraard nog niet over de snelheid waarmee het beelden 
kan analyseren, vergeleken met mensen. Een Franse groep 
van het INRIA (Institut National de Recherche en Informatique 
et en Automatique), werkte mee aan het EPIONE-project 
(E-Patient: Images, données & mOdèles pour la médeciNe 
numériquE)( https://www.inria.fr/fr/epione), dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de digitale geneeskunde en meer specifiek de 
gepersonaliseerde afstemming van de modellen op elk individu. 
Op het congres van de ERS-2021 (European Respiratory 
Society) toonde de groep aan dat het mogelijk is een nodule in 
de longen te detecteren een jaar vóór de diagnose van kanker (4). 
Een voortreffelijk review-artikel vat de verschillende technieken 
op het gebied van AI en de ervaring op het vlak van CAD 

(Computer Aided Diagnosis) samen. De schrijvers geven 
overigens ook een lijst van mogelijke problemen. Ze zijn van 
oordeel dat de performantie van CAD globaal bevredigend is 
om pulmonale nodules te detecteren, maar dat er nog een hele 
weg te gaan is (5). Eén van de uitdagingen zit in de ontoereikende 
hoeveelheid gelabelde gegevens (en dit voornamelijk volgens 
de regels op het gebied van anonimiteit en uitwisseling van 
gegevens). Maar enorme hoeveelheden beelden laten annoteren 
door erkende radiologen om een gesuperviseerd leerproces 
mogelijk te maken is natuurlijk een traag en kostelijk proces. 
Gelukkig evolueren de technieken sterk en lijken we steeds 
meer te evolueren naar niet-gesuperviseerd leren om ‘over-
leren’ (komt vaak voor als het staal beperkt is = overfitting) 
te vermijden. 
Verder is er ook de introductie van de ‘onzekerheidskwantificatie’ 
om de betrouwbaarheid van deels gesuperviseerde segmentatie 
te verbeteren. Een ander vaak aangehaald probleem op het 
gebied van AI is dat van de ‘zwarte doos’. Geen enkele arts weet 
echt wat die bevat en hoe ze in de loop van de tijd evolueert. 
Het zou uiteraard heel goed zijn dat we begrijpen waarom het 
advies van de AI kan afwijken van dat van een radioloog of 
ervaren clinicus (5).
Tegenwoordig is iedereen het er over eens dat een ‘low-dose’ 
CT superieur is voor de screening van personen met een risico 
op de ontwikkeling van longkanker. Maar een CT is wel duurder 
en niet altijd overal beschikbaar. Een groep uit Seoel in Zuid-
Korea toonde, in samenwerking met het Massachusetts General 
Hospital (MGH) en de Harvard Medical School van Boston (MA, 
USA) de superioriteit van AI aan voor de geautomatiseerde 
analyse van gedigitaliseerde pulmonale radiografieën voor 
de detectie van nodules, dit vergeleken met radiologen 
gespecialiseerd in niet-kleincellige longcarcinomen (6).
Bovendien is niet elke nodule ook noodzakelijk kanker! Een 
Nederlands team ontwikkelde een deep learning-algoritme 
waarmee een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
goedaardige en kwaadaardige nodules en waarmee dus de 
latere behandeling individueel kan worden verfijnd (7).
AI-applicaties hebben onmiskenbaar een enorm potentieel. 
Vergeten we ook niet dat we ons nog bevinden in het stadium 
van de ‘narrow intelligence’, m.a.w. dat van AI die kan worden 
toegepast op een zeer precieze niche, voor een specifieke taak. 
Hoe groot de mogelijkheden wel zijn, wordt duidelijk als we 
kijken naar de ontwikkeling van de Cleveland Clinic (OH, USA) in 
samenwerking met Siemens Healthineers. Door de dossiers van 
patiënten die werden behandeld met stereotactische bestraling 
opnieuw te analyseren, kon de ontwikkelde software (Deep 
Profiler) op basis van de initiële CT en de klinische gegevens 
de verzameling patiënten opdelen in clusters (van risico op 
herval) en zo ‘iGray’ bepalen, de vereiste bestralingsdosis om 
minstens 50% kans op respons te behalen (8). Eveneens om de 
respons te voorspellen op basis van een ‘radiomische’ signatuur 
ontwikkelden onderzoekers van de Case Western Reserve 
University (Cleveland, OH, USA) een algoritme dat in staat is 
om op basis van het CT-beeld de kans op tumorale respons 
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Er waait een nieuwe wind 
door de pneumologie
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op een immunomodulator te voorspellen (9). De kenmerken van 
het radiomische profiel (DelRADx) lijken overigens gecorreleerd 
aan de op diagnostische biopsieën geanalyseerde densiteit van 
de TIL’s (Tumor Infiltrating Lymphocytes). Een andere studie 
toont aan dat het mogelijk is om een radiomisch profiel te 
identificeren op de initiële CT van patiënten met geavanceerde, 
niet-kleincellige longkanker die heel snel achteruitgaan vanaf de 
instelling van een behandeling met een immunomodulator (10).

Versnelling van het gebruik 
van AI tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem zwaar op de proef 
gesteld en de veerkracht ervan stevig getest. Ze heeft vooral 
de toegankelijkheid van medische zorgen weer in vraag gesteld 
en de beschikbare menselijke en technische hulpmiddelen 
gemonopoliseerd om COVID-19 te diagnosticeren en de stroom 
van patiënten met ademhalingsproblemen in goede banen 
te leiden. Op zeer korte tijd moesten nieuwe zorgtrajecten 
ontwikkeld worden, nieuwe technologieën worden ingevoerd 
en moest een fundamentele verandering van het Point of Care 
(POC, zorgpunt) worden geïmplementeerd.
In de context van een gezondheidscrisis is een snelle diagnose 
van besmettingen essentieel om een doeltreffend lockdown- en 
quarantainebeleid te voeren. De opvolging van patiënten op 
afstand wordt cruciaal zodra de traditionele zorgtrajecten worden 
onderbroken. Als we ademhalingsproblemen kunnen voorspellen, 
kunnen we patiënten ook sneller en doeltreffender behandelen.

AI vóór de diagnose van COVID-19

Bill Gates bevestigde begin 2020 dat PCR-tests om infectie 
met het coronavirus op te sporen nutteloos zijn als ze niet snel 

resultaat geven. Waarom mensen testen als je verschillende 
dagen moet wachten om te weten of je drager bent van het 
virus of niet? 
De wereldwijde pandemie was een echte ontsteker voor 
technologische versnelling (11). Wij selecteerden voor u enkel 
interessante evoluties.
Vanaf het begin van de coronacrisis zag je verschillende 
berichten verschijnen over het gebruik van AI om op CT en/of 
röntgenopnames van de longen automatisch tekens van virale 
pneumonie als gevolg van COVID-19 te detecteren, om de ernst 
van de aandoening te bepalen en om eventueel de evolutie 
van de patiënt te voorspellen. De bestaande technologie in 
domeinen zoals de pneumo-oncologie werd gewoon gebruikt 
om het hulpmiddel snel aan te passen zodat het nuttig zou 
zijn in de diagnose van virale pneumonie. De Chinezen namen 
onmiskenbaar de leiding, heel waarschijnlijk omdat ze de 
eersten waren die zwaar door de epidemie getroffen werden. 
Sommige teams publiceerden vanaf de lente van 2020 dat de 
diagnostische performantie en de efficiëntie van AI beter waren 
dan die van ervaren radiologen (12). Zelfs de reuzen van het 
internet en van de e-commerce zoals Alibaba gingen er, via de 
Damo Academy (zijn onderzoeksinstituut) mee aan de slag. Met 
de door Alibaba ontwikkelde software kan op 20 seconden een 
virale pneumonie worden ontdekt. Een arts heeft gemiddeld 5 tot 
10 minuten nodig om de beelden te analyseren. De software is 
gratis online beschikbaar voor openbare onderzoeksinstellingen. 
Deze generositeit en solidariteit in geval van een internationale 
crisis zagen we ook bij Thirona B.v. (Nijmegen, Nederland) en 
Delft Imaging Systems B.v. (‘s-Hertogenbosch, Nederland), die 
hun oplossing CAD4COVID ter beschikking stelden. In België 
waren we getuige van de inspanningen van onderzoekers van 
de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Leuvense bedrijf 
Icometrix (Leuven, België), die samen het EG-gecertificeerde 
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Icolung ontwikkelden. Hun oplossing maakt het mogelijk 
automatisch de schade als gevolg van het virus te kwantificeren 
en dus de risicopatiënten te triëren. Het voordeel ten opzichte 
van de mens is ook hier de snelheid waarmee de digitale 
oplossing ontelbare longbeelden kan verwerken. (13)

Ook opmerkelijk was de bundeling van scans van verschillende 
teams om de ontwikkeling van AI te versnellen. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld in Frankrijk, met de creatie van een database om 
een maximale hoeveelheid thoracale scans samen te brengen 
onder toezicht van de Franse vereniging voor radiologie en 
gesponsord door het Collège des enseignants en radiologie de 
France en de vereniging DRIM France IA (Frans AI-ecosysteem 
gewijd aan medische beeldvorming). Aan dit initiatief namen 
Franstalige centra in België, Zwitserland en de Maghreb-landen 
deel, evenals meer dan 300 radiologiecentra in Frankrijk.
Midden in de wereldwijde coronacrisis kondigde het bedrijf Aspen 
Imaging (USA) aan dat AIRTouch (omgedoopt tot Europa), een 
draagbaar radiologisch apparaat (van 2,5kg), dat 300 beelden 
kan maken zonder dat het opnieuw moet worden opgeladen, 
het kostbare FDA-label had gekregen. Een andere technologie 
die het mogelijk maakt het POC fundamenteel te veranderen: 
de draagbare echografie! Butterfly Network (Guilford, CO, USA), 
leider op het gebied van draagbare echografie verbonden met 
een smartphone of tablet (oplossing POCUS), werkt samen met 
Atrium Health (een netwerk in North Carolina en Georgië dat 
42 ziekenhuizen en 1.500 zorginstellingen samenbrengt) om de 

techniek uit de traditionele zorgstructuren te exporteren en hem 
zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen, tot bij hem thuis. En 
als de zorgverlener ter plaatse geen expert is in echografie, kan 
hij gebruikmaken van begeleiding op afstand.
AI kan worden ingezet voor diagnostische doeleinden, maar heeft 
ook prognostische mogelijkheden. De faculteit geneeskunde van 
de Universiteit van New York werkte samen met specialisten 
in ‘big data’ en de AI van Facebook om te voorspellen welke 
patiënten op basis van een pulmonale röntgenopname zuurstof 
nodig zullen hebben of waarvan de toestand zal verslechteren
(14). Het algoritme werd gepubliceerd op GitHub, zodat de 
hele wereld het kan gebruiken. Het Institut Gustave Roussy 
(privéinstelling) publiceerde in open source AI-Severity (start-
upproduct Owkin, Parijs, Frankrijk). Dit algoritme kent een 
ernstscore toe, die wordt berekend op basis van de CT van de 
patiënt en van andere biologische gegevens. Ook de echografie 
werd gebruikt om het risico op overlijden als gevolg van COVID-
19 te bepalen. Een abstract werd voorgesteld op het virtuele 
congres van het ACC (American College of Cardiology) in 2021, 

uitgaand van de WASE-COVID (World Alliance Societies of 
Echocardiography). De AI baseert zich daarvoor op cardiale 
gegevens zoals de ventriculaire ejectiefractie, maar ook op de 
dynamische opvolging van de hartbeweging om er tekens van 
zwakte van het myocard in te detecteren.

Verplaatsing van het zorgpunt: 
de patiënt wordt het POC.

Er is onmiskenbaar een trend om de zorgpunten (POC = point 
of care) uit te breiden en te verplaatsen. Deze trend bestond al 
vóór de coronacrisis (15). Om het POC te kunnen verplaatsen, 
moeten we wel gegevens op afstand verzamelen. Dat wordt 
steeds makkelijker dankzij de ontwikkeling van verschillende 
sensoren die in direct contact staan met de patiënt of die zich in 
zijn onmiddellijke omgeving bevinden (‘off the patient’-techniek, 
die geleidelijk aan meer plaats inneemt). In de context van een 
wereldwijde crisis is het gebruik van technologie een verstandige 
keuze om het contact te bewaren en meetbare, kwantificeerbare 
en objectieve parameters te verzamelen. Sommigen zullen 
hierbij tegenwerpen dat de intrinsieke waarde van de meting in 
vraag kan worden gesteld (gebrek aan standaardisatie, gebrek 
aan reproduceerbaarheid). Daarop kunnen we gemakkelijk 
antwoorden dat het niet zozeer de punctuele meting is die 
ons interesseert, maar eerder de longitudinale evolutie ervan 
in de tijd. De veranderingen in de parameters die bij een 

patiënt worden gemeten, zijn dus belangrijker 
dan de absolute waarde in verhouding tot een 
gemiddelde van de bevolking. Deze situatie 
wijzigt de methodologie voor de reglementering 
van dit soort hulpmiddelen verregaand – of ze 
zou dat toch moeten doen.
Deze smart devices of geconnecteerde 
systemen, zoals de smartwatch, kunnen dienst 
doen als instrument om de volledige bevolking 

te monitoren en zo een beginnende epidemische virale 
infectiehaard op te sporen. Dit principe wordt gebruikt door 
het Scripps Research Translational Institute in California om 
de opkomst van haarden van COVID-19 of seizoensgriep te 
traceren (DETECT study = Digital Engagement & Tracking for 
Early Control & Treatment, gelanceerd in de lente van 2020). 
Ze baseren zich hiervoor op een retrospectieve studie van het 
Scripps waarin de onderzoekers met behulp van de activity 
tracker Fitbit (meting van de hartfrequentie, de dagelijkse 
activiteit en de slaapkwaliteit) tot de conclusie kwamen dat 
dit smart device de real-time monitoring van de geografische 
spreiding van de virale ziekte en de verspreiding ervan significant 
verbeterde (16).
In België ontwikkelde het bedrijf Byteflies NV (Antwerpen, 
België) een patch die in staat is om de ademhaling, de pols en 
de temperatuur continu te meten. Deze patch is bestemd voor 
patiënten die thuis of in een woonzorgcentrum verblijven en die 
met corona besmet zijn. Er bestaan vergelijkbare producten, zoals 
het product ontwikkeld door de Northwestern University (Chicago, 
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« Continue monitoring op afstand kan 
de kloof tussen zorgvraag en -aanbod 
dichten en toch een beetje billijkheid 
terugbrengen »
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Il, USA), een apparaatje dat op de halsbasis gekleefd wordt. Het 
meet de hoestfrequentie en analyseert ademhalingsproblemen 
(technologie die gebaseerd is op het principe van een 
versnellingsmeter in de Fitbit-armband). BioButton® (product 
van Biointellisense, Denver CO, USA) werd beschouwd als 
een technologische doorbraak voor afstandsmonitoring op 
Medtech in 2021. Het is een apparaatje dat op de huid van 
de thorax wordt gekleefd en dat de temperatuur, de hart- en 
ademhalingsfrequentie, de hoestfrequentie, de dagelijkse activiteit 
en de slaapkwaliteit meet. Het wordt gekoppeld aan artificiële 
intelligentie voor de continue analyse van de gegevensstroom en 
de omzetting ervan in nuttige informatie. Het bedrijf Philips kreeg 
in mei 2020 het FDA-label voor zijn patch die de ademhaling 
volgt. Dit systeem wordt eerder gebruikt in ziekenhuizen om de 
ademhaling op te volgen van een patiënt die de afdeling intensieve 
zorgen verlaat en wordt opgenomen op een gewone afdeling. Het 
systeem stuurt gegevens naar het platform Intellivue Guardian, 
dat is uitgerust met een intelligent alarmsysteem (early warning 
score). Het platform is ook verbonden met het elektronisch 
medisch dossier van de patiënt om in het geval van een eventuele 
achteruitgang snel de behandelende arts van de patiënt te kunnen 
waarschuwen. De twee bedrijven BioIntellisense en Royal Philips 
werken samen en werden door de US Army Medical Research 
and Development Command (USAMRDC) geselecteerd om na te 
gaan of dit systeem symptomen van een COVID-19-besmetting 
vroeg kan identificeren. 
Door gebrek aan plaats zullen we het in dit artikel niet hebben 
over de ontwikkeling van ‘draagbare’ technieken waarmee 
bepaalde biomoleculen kunnen worden gemeten (17). Ook in deze 
sector was de crisis een echte ‘booster’ en maakte ze de weg vrij 
voor de verplaatsing van het POC voor klinische biologie, waarbij 
de technologie tot bij de patiënt thuis wordt gebracht. 

Conclusies 

Er worden te veel radiologische onderzoeken aangevraagd en 
er zijn te weinig radiologen om ze te interpreteren! Er bestaat 
echter een oplossing die verbonden is aan de invoering van AI 
in de klinische setting. Bepaalde ziekenhuizen investeren er nu 
al in om ‘augmented radiologists’ te creëren. 
De situatie is momenteel heel gespannen: de context van de 
coronacrisis, met te veel patiënten die moeten worden gevolgd 
door zorgverleners die overbelast zijn door de behandeling 
van acute covidgevallen, of zorginstellingen die uit angst voor 
besmetting of op bevel van de overheid gesloten worden! 
Continue monitoring op afstand kan de kloof tussen zorgvraag en 
-aanbod dichten en toch een beetje billijkheid terugbrengen. Het 
maakt het mogelijk om het behandelingsmodel fundamenteel te 
veranderen en geleidelijk over te stappen van een zuiver curatieve 
naar een predictieve en preventieve benadering. Welke plaats 
deze nieuwe technologieën zullen krijgen in de verre of nabije 
toekomst is de vraag niet. The time is now! De beschikbaarheid 
van een waaier aan technologische hulpmiddelen waarmee het 
POC kan worden verplaatst en de crisis in de financiering van de 
gezondheidszorg (het huidige model is niet duurzaam wegens het 
toenemende tekort aan financiële en menselijke hulpmiddelen) 
laten geen enkele ruimte voor twijfel meer. Het is hoog tijd dat 
we ons ontdoen van de geruststellende inertie die de sector 
kenmerkt. Uiteraard moeten we alle dimensies (technisch, 
medisch, sociale aanvaardbaarheid, sociaaleconomisch) van 
deze recente technologieën objectief en wetenschappelijk 
evalueren. Maar het is nu het moment om de ommezwaai te 
maken! Het is geen technologische kwestie meer. Het is een 
kwestie van cultuur! Een crisis is een opportuniteit: we moeten 
deze kans met beide handen grijpen (11). 
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Behandeling van mucoviscidose:
een stille therapeutische revolutie 
in de coulissen van de pandemie
Prof. Dr. Christiane Knoop, Dienst Pneumologie, Erasmus Ziekenhuis, Universitair Ziekenhuizen van Brussel, Mucoviscidose 
Referentiecentrum ULB-HUDERF

Historiek van de 
ontdekking van de ziekte

Mucoviscidose is een erfelijke ziekte 
die autosomaal-recessief wordt 
overgedragen. Het is de meest 
voorkomende dodelijke, ernstige 
erfelijke aandoening bij blanke 

populaties. De ziekte is al eeuwen bekend. In de middeleeuwen 
zei men dat een kind ‘dat zout proeft, voorbestemd is om vroeg 
te sterven’. Voor een meer formele beschrijving van de ziekte 
moeten we teruggaan naar het einde van de jaren dertig van de 
vorige eeuw, toen artsen een groep kinderen met een bijzondere 
combinatie van malabsorptie/ondervoeding observeerden. De 
kinderen overleden zonder uitzondering op jonge leeftijd als 
gevolg van een longinfectie. Autopsieën brachten een cysteuze 
vernietiging van de pancreas, bronchiëctasieën en haarden van 
bronchopneumonie aan het licht. Aanvankelijk werd de ziekte 
‘cystische fibrose van de pancreas’ genoemd. De aantasting van 
de longen werd beschouwd als een gevolg van de ondervoeding. 
Later stelde men vast dat deze patiënten ionenstoornissen 
vertoonden, meer specifiek een deficiënte reabsorptie van het 
zout in zweet. Dit leidde tot de ontwikkeling van een zweettest, 
die ook vandaag nog de gouden standaard voor de diagnose 
vormt. Het was wachten tot de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw voordat de genetische etiologie van de aandoening ontdekt 
werd. 

Het CFTR-gen en -eiwit

Het mucogen bevindt zich op de lange arm van chromosoom 
7 en codeert voor een eiwit met de naam Cystic Fibrosis 
Transmembrane Conductance Regulator (CFTR). Het CFTR-eiwit 
wordt uitgedrukt aan het apicale oppervlak van de epitheelcellen 
in al onze exocriene klieren (meer specifiek in de luchtwegen, de 
exocriene pancreas, de darmen, de galwegen, de zweetklieren 
en de voortplantingsorganen). Het gaat om een transmembranair 
eiwit dat de ionenuitwisselingen regelt, meer in het bijzonder 
de uitwisseling van chloorionen via de celmembraan. Het 
interageert bovendien met andere ionenkanalen en is daarom 
een sleutelelement dat verantwoordelijk is voor de correcte 
water-ionensamenstelling van de vloeistof in de exocriene 
klieren. Wanneer het CFTR-eiwit afwezig of disfunctioneel is, 

geraakt het evenwicht in de homeostase van de vloeistof aan 
het celoppervlak verstoord en stapelen zich in al deze klieren 
viskeuze secreties op.

Demografie en klinisch beeld

Volgens registergegevens lijden wereldwijd ongeveer 90.000 
kinderen en volwassenen aan mucoviscidose, vooral in Europa 
en in landen met veel blanke immigranten (Noord-Amerika, 
Australië, Nieuw-Zeeland…). De incidentie van de ziekte 
bedraagt ongeveer 1/3.000 geboorten in de blanke Europese 
bevolking. Volgens de gegevens van ons register lijden in België 
+/- 1.200 personen aan de ziekte. Jaarlijks worden er ook 30-35 
kinderen met de ziekte geboren (https://www.sciensano.be/nl/
projecten/belgisch-mucoviscidose-register). Op klinisch vlak is 
mucoviscidose een multisystemische ziekte, in de meest ernstige 
klassieke vormen een combinatie van een bronchopulmonale 
aandoening gekenmerkt door geïnfecteerde bronchiëctasieën en 
een aantasting van de exocriene pancreas die verantwoordelijk 
is voor malabsorptie. De andere vastgestelde aandoeningen zijn: 
darmaandoeningen – bepaalde patiënten ontwikkelen galcirrose, 
de meeste patiënten vertonen een sinusaandoening, jongens 
zijn onvruchtbaar omdat de zaadleiders zich niet ontwikkelen. 
Dankzij de evolutie van de genetische technieken worden minder 
ernstige vormen de afgelopen jaren vaker gediagnosticeerd. Bij 
de minder ernstige vormen vinden we doorgaans patiënten met 
een longaandoening met bronchiëctasieën. Vaak vertonen deze 
patiënten echter geen exocriene pancreasinsufficïëntie. Hoe 
dan ook is vooral de longaandoening bepalend voor de vitale 
prognose van een patiënt (1). 

Zes mutatieklassen

Er bestaan meer dan 2.000 mutaties van het CFTR-gen. 
Daarvan veroorzaken er ongeveer 350 – 400 echt de ziekte; via 
het CFTR2-project (https://cftr2.org) proberen onderzoekers 
de significantie van de andere varianten te preciseren door 
systematisch klinische gegevens te verzamelen. De mutaties 
die de ziekte veroorzaken, hebben niet allemaal hetzelfde 
effect op de aanmaak van het eiwit, de migratie ervan door 
de cel naar de celmembraan en de functie ervan. Ze werden 
naargelang hun precieze impact op het CFTR-eiwit ingedeeld 
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Modulatoren van het CFTR-eiwit 

Onlangs ontwikkelden wetenschappers een andere manier om 
het basisdefect te behandelen. De behandeling is gericht op de 
reparatie of functionele recuperatie, niet van het gen maar van 
het CFTR-eiwit. Moleculen gericht op het defect van het CFTR-
eiwit worden CFTR-modulatoren genoemd. Er bestaan twee 
soorten: correctoren en potentiatoren. Van de potentiatoren 
heeft er één - ivacaftor - ondertussen de klinische praktijk 
gehaald. Van de correctoren zijn er momenteel 3 moleculen 
– lumacaftor, tezacaftor en elexacaftor – beschikbaar. De 
correctoren corrigeren de ruimtelijke configuratie van het CFTR-
eiwit, zodat het zijn weg doorheen de cel naar het celmembraan 
kan voortzetten. Potentiatoren verbeteren de functie ervan. 

De potentiatoren

Ivacaftor (Kalydeco®)

De eerste studie (STRIVE) die de doeltreffendheid van 
deze moleculen in de behandeling van mucoviscidose 

aantoonde, was een gecontroleerde, 
gerandomiseerde studie over 48 
weken bij patiënten die drager zijn 
van minstens één G551D-mutatie, 
de meest voorkomende mutatie van 
klasse 3. Mutaties van klasse 3 geven 
aanleiding tot de productie van een 
compleet maar niet-functioneel CFTR-
eiwit door een gebrekkige regulatie 
van het chloorkanaal. In deze studie 
kregen 161 patiënten ≥ 12 jaar ofwel 
ivacaftor (iva) ofwel een placebo. 
In de behandelde groep stelden de 
onderzoekers een zeer snelle toename 
met 11% vast van het maximale 
volume dat de patiënt op één seconde 
kan uitademen (FEV1) en een zeer 
significante afname met ±50% van 
acute pulmonale exacerbaties. De 
behandelde groep vertoonde ook een 
significante gewichtstoename en een 
verbetering van de levenskwaliteit. 
Spectaculair was de zeer duidelijke en 
sterke daling van de chloorconcentratie 
in het zweet in de behandelde groep, 
een bewijs voor de in vivo biologische 
activiteit van de molecule (3). 
Daaropvolgende studies gaven 
vergelijkbare resultaten bij patiënten 
van 6 tot 11 jaar die drager waren van 
minstens één G551D-mutatie (studie 
ENVISION) en bij patiënten ≥ 6 jaar 

met andere mutaties van klasse 3 (studie KONNECTION). De 
follow-up op langere termijn (1-66 maanden) bevestigde het 
behoud van een betere longfunctie, een mogelijke wijziging van 
de bacteriële endobronchiale kolonisaties (bepaalde patiënten 
geraakten af van hun chronische kolonisatie door Pseudomonas 
aeruginosa …), het behoud van een beter gewicht, de geringere 
behoefte aan pancreasenzymen, de betere productie van fecaal 
elastase – een biomarker voor de activiteit van de exocriene 
pancreas -, de lagere prevalentie van diabetes en de betere 
glykemiecontrole bij diabetespatiënten die werden behandeld 
met iva, dit alles vergeleken met niet-behandelde patiënten. 
Uitzonderlijk was het feit dat artsen minder vaak hun toevlucht 
moesten nemen tot een longtransplantatie bij patiënten met 
een ernstige longaandoening vóór de instelling van iva (4). Het 
veiligheidsprofiel van iva is zeer goed. De tweede belangrijkste 
bijwerking is een mogelijke cytolyse. De doeltreffendheid van 
iva in de behandeling van de ziekte creëerde uiteraard de hoop 
dat deze molecule de longaantasting bij jongere patiënten zou 
kunnen moduleren of zelfs voorkomen. Studies bij kinderen van 
2 tot 5 jaar (studie KIWI) en < 24 maanden (studie ARRIVAL) 
brachten een significante afname van het zoutgehalte in het 
zweet, een significante verbetering van het gewicht en het 

Tab. 1: STAND VAN ZAKEN VOOR DE IN BELGIË GOEDGEKEURDE 
TERUGBETALINGEN IN FEBRUARI 2022

Modulator(en) Merknaam Mutatie Leeftijd

Ivacaftor Kalydeco®

G551D
G1244E
G1349D
G178R 
G551S
S1251N
S1255P
S549N
S549R

≥ 2 jaar

Lumacaftor-ivacaftor Orkambi® DF508/DF508 2-11 jaar

Tezacaftor-ivacaftor Symkevi®

DF508/DF508

≥ 12 jaar

DF508 +
P67L
R117C
L206W
R352Q
A455E
D579G
711+3 A>G
S945L
S977F
R1070W
D1152H
2789+5 G>A
3272-26 A>G
3849+10kbC>T

Elexacaftor-tezacaftor-
ivacaftor

Kaftrio®-
Kalydeco® Nog niet terugbetaald
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fecale elastase aan het licht. Hopelijk is de molecule dus ook 
preventief doeltreffend. Iva (Kalydeco®) is goedgekeurd door 
de Food and Drug Administration (FDA) en door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) voor patiënten die drager 
zijn van minstens één mutatie van klasse 3 en die ≥ 6 jaar 
waren in 2012, en voor patiënten tussen 2-5 jaar in 2015. 
De FDA keurde vervolgens ook het gebruik ervan goed voor 
baby’s ≥ 4 maanden. De goedkeuring door het EMA volgde in 
november 2020. Het geneesmiddel wordt momenteel in België 
terugbetaald voor patiënten vanaf 2 jaar. Samengevat: iva luidt 
het begin in van een nieuw tijdperk in de behandeling van 
mucoviscidose. We moeten echter benadrukken dat minder dan 
5% van de mucoviscidosepatiënten drager is van een mutatie 
van klasse 3. Iva is dus enkel een oplossing voor een heel 
klein aantal patiënten. Merk ook op dat de kosten van het 
geneesmiddel al meteen een probleem waren en aanleiding 
gaven tot ernstige controverse; de huidige prijs van een jaarlijkse 
behandeling in België bedraagt ongeveer 150.000 euro/patiënt. 

De correctoren

De meest voorkomende ernstige mutatie - ∇F508 – is een 
mutatie van klasse 2. Ongeveer 85% van de patiënten is drager 
van ten minste een kopie van deze mutatie en 40 tot 50% van 
de patiënten zijn homozygoot en dragen dus twee kopieën. 
Mutatie ∇F508 geeft aanleiding tot de productie van een CFTR-
eiwit met een afwijkende ruimtelijke configuratie. Het grootste 
deel van de geproduceerde exemplaren wordt dus geëlimineerd 
in het endoplasmatisch reticulum. Een klein aantal exemplaren 
slaagt erin deze hindernis te overwinnen en zich te integreren op 
het niveau van het celmembraan maar vertoont een verstoorde 
functie en een snelle turnover. De firma die momenteel een 
quasi-monopolie bezit in het domein van de CFTR-modulatoren 
heeft dus een eerste corrector ontwikkeld – lumacaftor (lum). 
Deze corrector moet het CFTR-eiwit begeleiden tijdens zijn 
intracellulaire weg naar het celoppervlak. Een vroege studie 
met de potentiator iva alleen in een populatie van homozygote 
∇F508-patiënten was niet overtuigend. Een eerste studie met 
de corrector lum alleen gaf ook geen doorslaggevend resultaat. 
Er werd dus onderzoek ingesteld naar bitherapieën met een 
corrector en een potentiator.

Corrector-potentiator bitherapieën

1. Lumacaftor-ivacaftor (Orkambi®) 

Twee gecontroleerde gerandomiseerde studies (de studies 
TRAFFIC & TRANSPORT) met meer dan 1.000 homozygote 
∇F508-patiënten ≥ 12 jaar brachten na 24 weken een winst 
van 2 tot 5% op de FEV1 en een afname met ±30% van de 
pulmonale exacerbaties in de behandelde groep aan het licht. 
Er was geen substantiële gewichtstoename in de behandelde 
groepen. De voornaamste bijwerkingen waren bronchospasme 

bij instelling van de behandeling bij bepaalde patiënten, gastro-
intestinale stoornissen, cholestatische hepatitis, meestal 
asymptomatische verhogingen van het creatinekinase en 
huiduitslag. Deze therapie heeft ook een aantal interacties met 
andere geneesmiddelen, onder andere een interferentie met 
hormonale anticonceptiemiddelen. Twee studies bij homozygote 
∇F508-patiënten van 6 tot 11 jaar toonden een verbetering 
van de ventilatiedistributie in de behandelde groep. Deze twee 
studies bij kinderen van 6 tot 11 jaar en een bijkomende studie 
bij kinderen van 2-5 jaar leverden een veiligheidsprofiel op dat 
vergelijkbaar is met dat bij adolescenten en volwassenen. De 
combinatie lum-iva (Orkambi®) werd in 2015 door de FDA 
goedgekeurd voor homozygote ∇F508-patiënten vanaf 2 jaar 
en eveneens in 2015 door het EMA vanaf 6 jaar, in 2018 
vanaf 2 jaar. Het gaat ook hier over zeer dure medicatie. De 
jaarlijkse kosten bedragen 135.000 euro/patiënt. Omwille van 
de bescheiden gunstige effecten vastgesteld in de hierboven 
vermelde studies waren verschillende Europese landen 
waaronder België, van mening dat de kosten-batenverhouding 
van deze medicatie ontoereikend was. De terugbetaling werd 
in 2015/18 dus niet meteen goedgekeurd. Momenteel is de 
terugbetaling van Orkambi® in België alleen goedgekeurd voor 
homozygote ∇F508-kinderen van 2 tot 11 jaar, en dit sinds 
april 2021. 

2. Tezacaftor-ivacaftor (Symkevi®)

Wegens het relatieve gebrek aan doeltreffendheid van 
de eerste bitherapie, de bijwerkingen en interacties met 
andere geneesmiddelen, werden andere CFTR-correctoren 
onderzocht. De volgende molecule – tezacaftor (tez) – werd 
ook gecombineerd met de potentiator iva. In een gecontroleerde 
gerandomiseerde studie bij 504 homozygote patiënten ≥ 12 
jaar werden na 24 weken een verbetering van het FEV1 met 
4% en een afname met ±35% van de pulmonale exacerbaties 
aangetoond. In een tweede gecontroleerde, gerandomiseerde 
studie evalueerden onderzoekers de doeltreffendheid van de 
combinatie in vergelijking met iva in monotherapie bij patiënten 
≥ 12 jaar met een ∇F508-mutatie gecombineerd met een 
mutatie met restfunctie. De functionele winst bedroeg 6,8% 
voor de FEV1 onder bitherapie tez-iva en 4,7% onder iva in 
monotherapie. Hetzelfde type studie werd vervolgens uitgevoerd 
bij kinderen van 6 tot 11 jaar, bij wie de bitherapie zorgde voor 
een significante verbetering van de ventilatiedistributie en de 
levenskwaliteit. De bitherapie tez-iva heeft geen respiratoire 
bijwerkingen bij instelling van de behandeling en veroorzaakt 
minder risico op interacties met andere geneesmiddelen. Ze is 
dan ook goedgekeurd door de FDA en het EMA voor homozygote 
∇F508-patiënten of heterozygote ∇F508-patiënten die ook 
drager zijn van een tweede mutatie met restfunctie en die ≥
12 jaar waren in 2018; voor kinderen van 6 tot 11 jaar is deze 
therapie in juni 2019 goedgekeurd in de Verenigde Staten. 
Europa volgde in december 2020. Ze is in de handel gebracht 
onder de naam Symdeco® in de Verenigde Staten en Symkevi®
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in Europa. In België wordt Symkevi® sinds april 2021 eindelijk 
terugbetaald bij patiënten ≥ 12 jaar. 

Tritherapie

Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor
(Trikafta®/Kaftrio®-Kalydeco®)

De functionele winst met bitherapieën bleef ondanks alles 
beperkt. Er werden dan ook combinaties van twee correctoren 
met een potentiator getest. De combinatie van elexacaftor 
(elx)-tez-iva leverde meer bemoedigende resultaten op. Een 
gecontroleerde, gerandomiseerde studie bij homozygote ∇F508-
patiënten ≥ 12 jaar bracht duidelijk significantere verbeteringen 
aan het licht in de groep die de tritherapie kreeg, vergeleken 
met de bitherapie tez-iva, meer specifiek een bijkomende 
FEV1-winst van 10% met een goed veiligheidsprofiel (5). Een 
vergelijkbare studie wees uit dat de tritherapie bij heterozygote 
∇F508-patiënten die drager waren van een tweede mutatie 
met minimale functie ≥ 12 jaar zelfs leidde tot een verbetering 
van de FEV1 met 14%, in combinatie met een afname van het 
aantal pulmonale exacerbaties met > 60%, een significante 
verbetering van de levenskwaliteit en van de BMI (6). Later werd 
de tritherapie bestudeerd bij heterozygote ∇F508-patiënten die 
drager waren van ofwel een klasse 3-mutatie ofwel een mutatie 
met restfunctie (7) en bij kinderen van 6 tot 11 jaar, telkens 
met vrij spectaculaire resultaten (8). De tritherapie verbeterde 
de functie van het CFTR-eiwit significant bij alle patiënten die 
drager waren van minstens één ∇F508-mutatie. De combinatie 
elx-tez-iva werd in oktober 2019 door de FDA goedgekeurd voor 
alle patiënten die drager zijn van minstens één ∇F508-mutatie 
en die ≥ 12 jaar zijn. Het EMA volgde in augustus 2020. Voor 
patiënten van 6 tot 11 jaar breidde de FDA zijn goedkeuring uit 
in juni 2021; het EMA in november 2021. De tritherapie is in 
de handel verkrijgbaar onder de naam Trikafta® in de Verenigde 
Staten en Kaftrio®-Kalydeco® in Europa. Kaftrio®-Kalydeco®

wordt momenteel terugbetaald in veruit de meeste Europese 
landen, maar helaas niet in België.

Modulatoren van het CFTR-eiwit vormen een uitzonderlijke 
therapeutische vooruitgang. Ze veranderen de overlevingskansen 

en de levenskwaliteit radicaal voor de grote meerderheid van de 
mucoviscidosepatiënten (9). Vijftien procent van de patiënten is 
echter drager van zeer zeldzame mutaties, waardoor ze niet 
kunnen worden opgenomen in studies. Of ze zijn drager van 
klasse 1-mutaties waarbij geen CFTR-eiwit wordt geproduceerd. 
In dat geval zijn modulatoren dus geen therapeutische optie. 
Voor patiënten die drager zijn van zeldzame mutaties maakt 
een ex vivo model met rectale organoïden het mogelijk de 
eventuele respons op nieuwe behandelingen te evalueren. 
Voor patiënten die drager zijn van mutaties van klasse 1 zullen 
andere therapieën op basis van mRNA, genome editing of gene 
replacement moeten worden ontwikkeld.  

VIJF KERNPUNTEN

1. Er bestaan momenteel doeltreffende 
behandelingen voor mucoviscidose die gericht zijn 
op het basiseiwitdefect en die het ziekteverloop 
significant kunnen veranderen.

2. De behandelingen zijn specifiek voor het type 
mutatie bij een bepaalde patiënt.

3. Het gaat om extreem dure geneesmiddelen en elk 
Europees land moet de prijs bespreken met het 
farmaceutisch bedrijf, een proces dat de toegang 
tot de geneesmiddelen voor patiënten in bepaalde 
landen vertraagt.

4. België is jammer genoeg één van de laatste 
landen in Europa die deze behandelingen 
terugbetalen. De terugbetaling van de tritherapie 
is voorlopig zelfs nog niet goedgekeurd.

5. Omwille van deze wetenschappelijke vooruitgang, 
die het ziekteverloop wijzigt, zouden alle dossiers 
van patiënten met zogenaamd idiopathische 
bronchiëctasieën moeten worden gecheckt 
om na te gaan of het niet zou kunnen gaan om 
(een minder ernstige vorm van) mucoviscidose.
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The "new" concept of diagnosis 
and treatment of progressive lung fibrosis, 
beyond IPF

Historical context

To understand how the field came up 
with the concept of the new phenotype 
of progressive fibrosing ILD, Pr Wuyts 
takes us back to about a decade 
ago, when another major progress in 
fibrotic ILD was made. At that time, 
results from a RCT that compared high 

dose corticosteroids to placebo in IPF patients revealed that 
immunosuppressive treatment was deleterious for IPF patients3. 
In fact, the study showed that morbidity was 10 times higher 
and mortality was 3 times higher in the treatment group than in 
the placebo group. This finding was a milestone in the field since 
immunosuppression was the mainstay of treatment at that time. 
It not only led to abandoning completely immunosuppressive 
treatment for IPF, but also supported the earlier hypothesis that 
IPF was not the result of an exaggerated immune response but 
rather had to be seen as an aberrant progressive self-sustaining 
fibrotic process. Subsequently, solid RCTs demonstrated the 
efficacy of two antifibrotic agents, pirfenidone and nintedanib, 
in IPF patients. Pirfenidone and nintedanib respectively are 
approved in the EU since 2011 and 2015 for the treatment of 
IPF. Pr Wuyts emphasizes that IPF is only one out of more than 
200 different ILDs4. Examples of other ILDs are connective 
tissue disease-associated ILD, like rheumatoid arthritis (RA)-
associated ILD, hypersensitivity pneumonitis (HP) and idiopathic 
non-specific interstitial pneumonia (iNSIP). IPF is, however, the 
ILD that has been very well characterized, and fibrosis seems 
to be the driver of the disease. While antifibrotics became the 
standard for treating IPF, many were convinced that in the other 
ILDs inflammation was probably playing a more important role. 

Recently the domain of interstitial lung disease (ILD) was revolutionized by the clinical 
confirmation of the existence of a progressive fibrosing phenotype among different 
ILDs that can benefit from antifibrotic treatment. For the first time, data from a phase 3 
RCT showed that an antifibrotic agent was efficacious to slow down the progression 
of progressive fibrosing ILDs, other than idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). 
While this is very good news for the patients, it also brings new challenges for the experts 
in the field, who need to make a confident diagnosis and decide on the best treatment. 
Pr Wim Wuyts, a pulmonologist at the University Hospital of Leuven, explains in detail 
the new concept of progressive fibrosing ILD1,2

The new paradigm, therefore, became that, if a patient has 
ILD, it is necessary to differentiate whether it is IPF or another 
form of ILD. The mainstay for patients with IPF became an 
antifibrotic agent, and the others continued to be treated with 
immunosuppressants. 

Concept of a progressive fibrosing ILD 
phenotype 

Throughout the following years, several observations and 
experiments sparked the idea that the siloed view of IPF versus 
the other ILDs was not the right approach5. It was discovered 
that some patients with non-IPF fibrotic ILDs had similar 
characteristics to those of IPF patients. For instance, a large 
subset of patients with RA, that develop secondary pulmonary 
fibrosis, present with a pattern on HRCT called ‘usual interstitial 
pneumonia’ (UIP). This is the same pattern as the one observed 
in patients with IPF. On top of that, it became clear that the 
evolution and the survival of these patients were similar to 
patients with IPF. It seemed thus that the aggressiveness of 
the disease had been underestimated. In addition, more data 
became available showing that the same genetic abnormalities 
that were seen in IPF also played an important role in the 
development of RA-associated ILD. Also in the field of HP, 
there was the major discovery that survival was determined by 
the presence or absence of fibrosis. In patients with fibrotic HP, 
the survival was found to be much worse than initially thought. 
RNA analysis through transcriptomics further revealed that 
there were a lot of similarities between fibrotic HP and IPF. All 
these findings fueled further the idea that the positioning of IPF 
versus non IPF was probably not the best approach. Experts 
then launched the concept of a new phenotype, the progressive 

Pr Wim Wuyts

Corina Schmidt. Based on the interview of Pr Wim Wuyts Unit for Interstitial Lung Diseases, Department of Respiratory 
Medicine, University Hospitals Leuven
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On the other hand, data from a solid RCT have now clearly 
shown a positive effect of antifibrotic therapy in non-IPF 
progressive fibrosing ILD. 

Clever ways will have to be found to decide which therapy to 
select in clinical practice. 

Pr Wuyts believes it will be a stepwise approach, wherein a first 
wave of data will be accumulated on a combined approach. 
Even if the anti-inflammatory approach would not be beneficial 
for the lungs, these medicines are often indicated to treat the 
extrapulmonary symptoms of the underlying disease. 

The first step will thus be to collect more data on a combination 
of immunosuppressive and antifibrotic treatments. Until now, 
no data have emerged suggesting that the combination may be 
deleterious. The second challenge, however, will be to gather 
the right kind of evidence to help decide on the first choice of 
treatment. It is important to stress that progressive fibrosing 

ILD is irreversible. The maximal effect that treatment will have 
is the stabilization of the disease or a decrease in the pace of 
lung function decline. It is therefore of uttermost importance to 
choose the right initial treatment. A wrong choice means for the 
patient a further drop in functional capacity, diffusion capacity, 
reduced QoL, and functional possibilities. 

As non-IPF progressive fibrosing ILDs are rare diseases, setting 

up new RCTs is very difficult. 

Many of the answers, therefore, will have to come from 
observational studies and registries. There is a high need for 
the conduction of these studies, which will need a huge amount 
of support from the different stakeholders. A lot of data will 
need to be collected to be able to identify different subsets 
of phenotypes. Ultimately, it is hoped that biomarkers will be 
found to identify patients that will benefit most from the new 
treatment options.

Figure 2 : RESULTS PRIMARY ENDPOINT INBUILD TRIAL - ANNUAL RATE OF DECLINE IN THE FVC, 
AS ASSESSED OVER A 52-WEEK PERIOD IN THE OVERALL POPULATION AND PATIENTS 

WITH A UIP-LIKE FIBROTIC PATTERN (TAKEN FROM FLAHERTY ET AL., 2019)
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Overall population
    Nintedanib 332 326 320 322 314 298 285 265
    Placebo 331 325 326 325 320 311 296 274

Patients with UIP-like fibrotic pattern
    Nintedanib 206 203 200 199 193 180 171 160
    Placebo 206 202 202 201 197 190 176 162

Decline from Baseline in Forced Vital Capacity (FVC)
Shown is the observed mean change from basline in FVC over the 52-week trial period in the overall population and in patients with an imaging pattern of usual 

interstitial pneumonia (UIP) on high-resolution computed tomography in the nintedanib group and the placebo group. The I bars indicate the standard error.
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Deciding on the right treatment 
through multidisciplinary discussion

As ILD encompasses a very large and heterogeneous group of 
lung disorders, with many possible causes, it is a very difficult 
disease to correctly diagnose. The best way for a confident 
diagnosis is through a multidisciplinary discussion, with the 
involvement of pulmonologists, radiologists, histopathologists 
and rheumatologists with a sufficient experience with 
ILD. That is already the current practice in Belgium. Prof. 
Wuyts now sees additional important questions that need 
to be addressed during the multidisciplinary discussion: 
1) is fibrosis driving the disease in this patient or is it the 

inflammation? 

2) Is this patient progressive? 

3) What should be the initial treatment?

 In addition, once a choice for the initial treatment is made, the 
patient should be reevaluated on a regular basis and, in case 
of doubt, a new multidisciplinary discussion should take place. 

An important feature of the new concept is that progressiveness 
has to be shown before the antifibrotic treatment can start. 
Therefore, there is an important need to educate physicians 
on the signs of progression. The challenge here is that there is 
no universally accepted definition of progression. Also, there is 
quite some variability between patient symptoms, and serial 
pulmonary function tests, but also between the capacity of the 
human eye to assess serial imaging. If no proper education is 
provided, there is an increased risk of significant waiting time 
before the patient is referred for the initiation of an appropriate 

treatment to stop or slow down progression, with an important 
health impact for them.

The future may bring more clarity on whether antifibrotics need 
to be restricted to progressive fibrosing ILDs or may be started 
before progression. It is worth noting that the RCTs conducted 
with nintedanib in IPF and systemic sclerosis-associated ILD did 
not have former progression as inclusion criteria. Development 
of biomarkers that can predict future progression may help to 
decide in the future to start antifibrotic treatment of non-IPF 
fibrosing lung disease earlier in the disease process. Prof. Wuyts 
stresses the importance to have the right selection criteria, to 
ensure that the patients in need will have access to antifibrotic 
treatment, but also to avoid overuse. Antifibrotic treatments 
do have some gastrointestinal side effects. They also are very 
expensive, finding the right dose and regimen, and keeping the 
patient on treatment for a very long time is a labor-intensive 
process.

The proof of the concept of a progressive fibrosing ILD 
phenotype represents a major progression in the ILD field, 
emphasizes Prof. Wuyts. The fact that antifibrotic agents have 
a favorable effect on non-IPF progressive ILDs is the most 
important discovery in the last decade in this field. Yet, the 
discovery comes with many questions. There is a high need 
to better characterize endotypes and subgroups of patients 
who might benefit from the different therapeutic approaches. 
Questions need to be answered to choose the preferred initial 
treatment and on combining antifibrotic and anti-inflammatory 
agents. There is an important message of hope for the patients, 
but also a warning, for the field, that diagnosis and treatment 
decisions are becoming more complex.  
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Behandeling van astma bij adolescenten 
en volwassenen volgens de nieuwe 
GINA 2021 richtlijnen
Prof. Dr. Guy Brusselle, Diensthoofd Dienst Longziekten, Universitair Ziekenhuis Gent

Astma is de meest frequente 
chronische aandoening bij kinderen 
(± 12%), en treft 6 tot 8% van de 
volwassenen in België. Patiënten 
met astma vertonen wisselende 
klachten van kortademigheid, hoesten 
en piepende ademhaling (1). Deze 
klachten kunnen uitgelokt worden 

door inspanning, blootstelling aan specifieke allergenen (zoals 
huisstofmijt, katten, schimmels of pollen van grassen en bomen) 
of aan allerlei aspecifieke prikkels zoals sigarettenrook, sterke 
geuren, of schommelingen in temperatuur. De astma klachten 
kunnen ook ’s nachts optreden. De meeste patiënten met astma 
hebben mild tot matig astma, en kunnen goed geholpen worden 
met de huidige behandelingen via inhalatie (door middel van 
puffers of droog poeder inhalatoren). De hoeksteen van de 
onderhoudsbehandeling bij astma zijn inhalatiecorticosteroïden 
(ICS), hetzij als monotherapie (bij mild astma), hetzij in 
combinatie met langwerkende beta2-agonisten (LABA) als vaste 
combinaties van ICS+LABA in één inhalator (bij matig-tot-
ernstig astma). Ondanks een optimale inhalatietherapie (inclusief 
een correcte inhalatietechniek en een goede therapietrouw aan 
de onderhoudsbehandeling) blijft het astma niet onder controle 
bij 5 tot 10% van de patiënten met astma. Deze patiënten 
hebben ernstig astma (2).

Management van mild astma

De indeling van astma volgens ernst is voornamelijk gebaseerd 
op de frequentie van de klachten (tijdens de dag en ’s nachts) 
en de longfunctie. Alle patiënten met astma, zelfs patiënten 
met zogenaamd mild astma, lopen echter het risico op 
acute exacerbaties van astma (aanvallen van astma), die 
levensbedreigend kunnen zijn. Reeds vele jaren is bekend dat 
het gebruik van langwerkende bronchodilatoren zoals LABA 
– zonder ICS – het risico op astma exacerbaties en sterfte 
ten gevolge van astma sterk verhoogt. Daarom heeft de 
Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een “black 
box” waarschuwing toegevoegd aan de bijsluiter van LABAs, 
waarbij de FDA er terecht op wijst dat bij patiënten met astma 
het gebruik van een LABA als monotherapie absoluut gecontra-
indiceerd is. Bronchodilatoren zoals LABAs pakken immers de 
onderliggende (allergische en/of eosinofiele) inflammatie van de 
luchtwegen bij astma niet aan, waardoor er bij monotherapie 
met een LABA een progressieve verergering van het astma 

optreedt, wat kan leiden tot ernstige exacerbaties en zelfs 
mortaliteit tgv astma. 
Een gelijkaardige “black box” waarschuwing dringt zich ook 
op voor het frequent of chronisch gebruik van kortwerkende 
beta2-agonisten (short-acting beta2-agonists; SABA) als enige 
behandeling – dus zonder ICS of ICS+LABA - bij patiënten met 
astma. Reeds dertig jaar geleden is in grote epidemiologische 
studies het gevaar van een overgebruik van SABA bij astma 
patiënten aangetoond; het is echter pas sinds 2018 dat we 
de nodige klinische evidentie hebben om de GINA richtlijnen 
voor patiënten met mild astma aan te passen. In 2018 en 
2019 zijn inderdaad vier grote gerandomiseerde, gecontroleerde 
klinische studies (RCTs) gepubliceerd, die aantonen dat het 
gebruik van een ICS+formoterol combinatie als noodmedicatie 
(als reliever; als rescue inhalator) bij patiënten met mild astma 
het risico op ernstige exacerbaties significant (dit is met 65%) 
doet afnemen in vergelijking met een SABA (salbutamol of 
terbutaline) als rescue medicatie (3, 4). Formoterol is een LABA 
die niet alleen lang werkt (werkingsduur ongeveer 12 uur), doch 
ook snel de luchtweg verwijdt. De combinatie van een ICS 
(budesonide of beclomethasone) met formoterol (ICS+form) is 
dus een optimale reliever medicatie, gezien de formoterol zorgt 
voor een snelle bronchodilatatie en het ICS de onderliggende 
inflammatie onderdrukt. De meeste prikkels die bij patiënten 
met astma klachten uitlokken, zoals allergenen, luchtpollutie en 
virale infecties, veroorzaken immers ook een acute verergering 
van de chronische ontsteking van de onderste luchtwegen. Door 
ICS+form in plaats van SABA te gebruiken als noodmedicatie 
heeft de patiënt niet alleen snel beterschap qua kortademigheid 
(dankzij de snelle bronchodilatatie met formoterol), doch ook een 
bijkomend anti-inflammatoir effect van het ICS, zodat verdere 
evolutie naar een astma exacerbatie in de daaropvolgende dagen 
en weken wordt vermeden (5).
Voor de behandeling van astma hebben we binnen GINA twee 
trajecten (tracks) ontwikkeld, waarbij de keuze gebaseerd is 
op basis van de rescue medicatie (zie figuur 1). In het eerste 
traject (GINA track 1) gebruiken alle patiënten (van mild 
astma tot ernstig astma) een ICS+form inhalator als rescue 
medicatie. Bij patiënten met mild astma (i.e. patiënten met 
een normale longfunctie, weinig frequente klachten tijdens de 
dag [één of tweemaal per week] en afwezigheid van nachtelijke 
klachten) is de ICS+form inhalator de enige behandeling. Er 
is dus bij deze patiënten met mild astma geen nood aan een 
onderhoudsbehandeling. In het tweede traject (GINA track 
2) daarentegen hebben de patiënten steeds nood aan een 

Prof. Dr. Guy Brusselle
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aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended 
dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symp-
tom control. Patients who develop life-threatening manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala 
is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for 
the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe 
eosinophilic asthma: Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with severe 
refractory eosinophilic asthma has been determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by modelling and simulation data. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been 
established. No data are available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in children aged less than 18 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and 
adolescents aged less than 18 years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and should be administered by a healthcare 
professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdomen. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should be used imme-
diately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administration, see section 6.6 of the complete SPC. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to 
any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations: 
Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt 
discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). 
These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some 
helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening 
or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section 4.2). Life-threatening HES: Nucala has not been studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section Posology and method of administration). 
Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory 
eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache 
(18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. 
 HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from 
placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n= 263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206),  in patients with EGPA receiving 
mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients 
(n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined 
using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of 
decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations Adverse reactions: Lower respiratory tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Urinary tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Pharyngitis Frequency: Common • System Organ Class: Immune 
system disorders Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)* Frequency: Common - Adverse reactions: Anaphylaxis** Frequency: Rare • System Organ Class: Nervous system disorders Adverse reactions: Headache Frequency: Very common • System Organ Class: Respiratory, 
thoracic and mediastinal disorders Adverse reactions: Nasal congestion Frequency: Common • System Organ Class: Gastrointestinal disorders Adverse reactions: Abdominal pain upper Frequency: Common • System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders Adverse reactions: Eczema 
Frequency: Common • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders Adverse reactions: Back pain Frequency: Common • System Organ Class: General disorders and administration site conditions Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** 
Frequency: Common - Adverse reactions: Local injection site reactions Frequency: Common - Adverse reactions: Pyrexia Frequency: Common • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma 
studies. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section 4.4. **From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions from patients in the 
severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 
52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and 
in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who experienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the 
placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab 
and no patients in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local 
injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within 
a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. CRSwNP: In the 
placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 
15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. 
Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously 
in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in 
the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products 
- Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue 
du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85/87 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link 
pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 Ireland. DATE OF APPROVAL OF 
THE TEXT: 04/2022 (v12). DELIVERY STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-filled 
pen; EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-filled pens (multipack). Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-filled syringe; EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-filled syringes (multipack) Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/009 1 pre-filled 
syringe. Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen: Each 1 ml pre-filled pen contains 100 mg of 
mepolizumab. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 1 ml pre-filled syringe contains 100 mg of mepolizumab. Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 0.4 mL pre-filled syringe contains 40 mg of mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody 
produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal 
polyps (CRSwNP):  Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): 
Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES):   Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with inadequately controlled hypereosin-
ophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. Posology: Severe eosinophilic asthma: 
Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended 
for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by  physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcu-
taneously once every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with continued treatment 
beyond 24 weeks.  EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and 
simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once 
every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of 
EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy 
should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in 
this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 
mg powder for solution for injection and 40 mg solution for injection in pre-filled syringe are appropriate for administration to this population. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this population. Children 
less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been established. No data are 
available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in  children aged less than 18 years old : The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 
years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala 100 mg solution for injection in pre-fi lled pen or pre-fi lled syringe: The pre-filled pen or pre-filled syringe should 
be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-administered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the recommended injection sites are 
the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or pre-filled syringe 
are provided in the instructions for use in the package leaflet. Nucala 40 mg solution for injection in pre-fi lled syringe: The pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala must be administered by a healthcare professional or a caregiver. It may be administered by a caregiver if a 
healthcare professional determines that it is appropriate, and the caregiver is trained in injection techniques. The recommended injection sites are the upper arm, abdomen or thigh. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled syringe are provided in the instructions for 
use in the package leaflet. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician.  Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, 
but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction,  appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic 
infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, 
temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening or life-threatening EGPA:  Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section “Posology and method of administration”). Life-threatening HES: Nucala has not been 
studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section “Posology and method of administration”). Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects:  Summary of the safety profile: 
Severe eosinophilic asthma:  In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled 
study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions 
(15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions 
and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n=263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week 
study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is also available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to 
the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot 
be estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations Adverse reactions: Lower respiratory tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Urinary tract infection 
Frequency: Common - Adverse reactions: Pharyngitis Frequency: Common • System Organ Class: Immune system disorders Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)* Frequency: Common - Adverse reactions: Anaphylaxis** Frequency: Rare • System Organ Class: Nervous 
system disorders Adverse reactions: Headache Frequency: Very common • System Organ Class: Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Adverse reactions: Nasal congestion Frequency: Common • System Organ Class: Gastrointestinal disorders Adverse reactions: Abdominal pain upper 
Frequency: Common • System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders Adverse reactions: Eczema Frequency: Common • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders Adverse reactions: Back pain Frequency: Common • System Organ Class: General disorders 
and administration site conditions Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** Frequency: Common - Adverse reactions: Local injection site reactions Frequency: Common - Adverse reactions: Pyrexia Frequency: Common •  * Systemic reactions including hypersensitivity 
have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo  in the severe eosinophilic asthma studies. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section “Special warnings and precautions for use”. **From spontaneous post marketing 
reporting. *** The most common manifestations associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions from patients in the severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepoli-
zumab 100 mg subcutaneously. Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 
100 mg and in no patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the 
percentage of patients who experienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of 
patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES:   In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient 
(2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg 
subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent 
injections. The most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with 
<1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site 
reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety 
profile was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents 
continued into a 20-week open-label extension study 205203. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals 
are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre 
Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la 
Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING 
AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 04/2022(v6). DELIVERY STATUS: Medicinal product subject to medical prescription. References: 1. Nucala SmPC. 2. RIZIV/INAMI. 
Available on: https://ondpanon.riziv.fgov.be/SSPWebApplicationPublic/nl/Public/ProductSearch. 3. Notifi cation Minister 11/04/2022 (not published).
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medicaties) grondig onderzoeken, zowel naar werkzaamheid en 
doeltreffendheid toe, als naar veiligheid toe.

Management van ernstig astma

Patiënten met ernstig astma vertonen blijvende respiratoire 
klachten en symptomen, een verminderde levenskwaliteit en 
frequente aanvallen van astma, die levensgevaarlijk kunnen 
zijn met noodzaak tot behandeling met orale corticosteroïden, 
spoedopname en soms hospitalisatie (7). Bovendien leiden 
deze astma aanvallen vaak tot school- en werkverlet, met 
belangrijke directe en indirecte medische kosten. Ernstig astma 
is een heterogene aandoening, en omvat verschillende klinische 
vormen (fenotypes genaamd): astma kan op kinderleeftijd of op 
volwassen leeftijd ontstaan; kan gepaard gaan met allergische 
symptomen (zoals hooikoorts of eczeem), doch ook zonder 
allergie optreden; tenslotte zijn er bepaalde vormen van 
ernstig astma waarbij de aanvallen zeer frequent optreden. 
Het belangrijkste onderscheid bij ernstig astma wordt gemaakt 
aan de hand van het soort ontsteking in de luchtwegen. Bij 
aanwezigheid van een eosinofiele ontsteking spreekt men over 

type 2 ernstig astma; indien er geen eosinofiele ontsteking 
aanwezig is, heeft de patiënt non-type 2 astma. 
De voorbije jaren zijn vijf monoclonale antilichamen door 
het Europees geneesmiddelenagentschap EMA (European 
Medicines Agency) goedgekeurd voor de behandeling 
van ernstig type 2 astma: anti-IgE omalizumab, anti-IL5 
mepolizumab en reslizumab, anti-IL5 receptor (anti-IL-5R) 
benralizumab en anti-IL4R dupilumab (7). Deze antilichamen 
worden om de 2 tot 4 of 8 weken onderhuids ingespoten, en 
toegevoegd bovenop de reeds bestaande inhalatietherapie 
met hoge dosis ICS+LABA. Bij patiënten met ernstig type 2 
astma leiden deze behandelingen tot een sterke afname van 
de astma aanvallen, een verbetering van de symptomen en 
de levenskwaliteit. Recent (in december 2021) is het eerste 
monoclonaal antilichaam (anti-TSLP, tezepelumab) voor de 
behandeling van zowel type 2, als non-type 2 ernstig astma 
door de Amerikaanse FDA goedgekeurd. Voor een uitgebreider 
verslag omtrent de aanpak van ernstig astma verwijzen we de 
lezer graag naar de GINA Difficult-to-treat & Severe Asthma 
Pocket Guide, evenals naar een recente review omtrent 
“Biologic Therapies for Severe Asthma” in de New England 
Journal of Medicine (7).
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Tabel 1: GINA TRAJECT 1: Verschil tussen Anti-inflammatoire Reliever Therapie (ART) bij mild astma versus 
Maintenance en Anti-inflammatoire Reliever Therapie (MART) bij matig-tot-ernstig astma.

Anti-Inflammatoire Reliever (AIR) therapie 
bij mild astma (GINA stappen 1 en 2)

Maintenance en Anti-inflammatoire Reliever 
Therapie (MART) bij matig-tot-ernstig astma 
(GINA stappen 3, 4 en 5)

Acroniem AIR MART

Definitie
Lage dosis ICS+formoterol as-needed (als 
reliever)

Dagelijkse onderhoudstherapie met lage of 
medium dosis ICS+formoterol plus lage dosis 
ICS+formoterol as- needed (als reliever)

Doel
Behandelen van astma symptomen en 
preventie van exacerbaties

Behandelen en controleren van astma symptomen 
en preventie van exacerbaties

Indicatie Mild astma: GINA stappen 1 en 2 Matig-tot-ernstig astma: GINA stappen 3, 4 en 5

Leeftijdscategorieën
Volwassenen en adolescenten 
(vanaf 12 jaar)

Volwassenen, adolescenten en kinderen 
(vanaf 6 jaar)

Klinische kenmerken
Weinig frequente astma symptomen
 (<2x/week), EN Geen nachtelijk ontwaken

Dagelijkse of bijna dagelijkse symptomen, 
OF Nachtelijk ontwaken door astma

Longfunctie 
(spirometrie of piekstroom) Normale of nagenoeg normale longfunctie Normale of verminderde longfunctie

Referenties
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ABRIDGED SUMMARY OF THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT: Please refer to the Summary of Product Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT:  Nucala 100 mg powder for solution for injection- EU/1/15/1043/001 - 
EU/1/15/1043/002. Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 
100 mg mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Severe eosinophilic asthma:Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents 
and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate 
control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment 
for adult patients with inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, 
CRSwNP, EGPA or HES. Posology: Severe eosinophilic asthma: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg adminis-
tered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. CRSwNP: Adults: The 
recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial 
partial response may subsequently improve with continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. The posology of mepolizumab in children and adolescents 
aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended 
dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symp-
tom control. Patients who develop life-threatening manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala 
is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for 
the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe 
eosinophilic asthma: Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with severe 
refractory eosinophilic asthma has been determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by modelling and simulation data. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been 
established. No data are available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in children aged less than 18 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and 
adolescents aged less than 18 years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and should be administered by a healthcare 
professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdomen. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should be used imme-
diately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administration, see section 6.6 of the complete SPC. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to 
any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations: 
Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt 
discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). 
These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some 
helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening 
or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section 4.2). Life-threatening HES: Nucala has not been studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section Posology and method of administration). 
Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory 
eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache 
(18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. 
 HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from 
placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n= 263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206),  in patients with EGPA receiving 
mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients 
(n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined 
using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of 
decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations Adverse reactions: Lower respiratory tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Urinary tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Pharyngitis Frequency: Common • System Organ Class: Immune 
system disorders Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)* Frequency: Common - Adverse reactions: Anaphylaxis** Frequency: Rare • System Organ Class: Nervous system disorders Adverse reactions: Headache Frequency: Very common • System Organ Class: Respiratory, 
thoracic and mediastinal disorders Adverse reactions: Nasal congestion Frequency: Common • System Organ Class: Gastrointestinal disorders Adverse reactions: Abdominal pain upper Frequency: Common • System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders Adverse reactions: Eczema 
Frequency: Common • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders Adverse reactions: Back pain Frequency: Common • System Organ Class: General disorders and administration site conditions Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** 
Frequency: Common - Adverse reactions: Local injection site reactions Frequency: Common - Adverse reactions: Pyrexia Frequency: Common • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma 
studies. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section 4.4. **From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions from patients in the 
severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 
52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and 
in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who experienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the 
placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab 
and no patients in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local 
injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within 
a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. CRSwNP: In the 
placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 
15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. 
Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously 
in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in 
the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products 
- Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue 
du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85/87 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link 
pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 Ireland. DATE OF APPROVAL OF 
THE TEXT: 04/2022 (v12). DELIVERY STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-filled 
pen; EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-filled pens (multipack). Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-filled syringe; EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-filled syringes (multipack) Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/009 1 pre-filled 
syringe. Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen: Each 1 ml pre-filled pen contains 100 mg of 
mepolizumab. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 1 ml pre-filled syringe contains 100 mg of mepolizumab. Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 0.4 mL pre-filled syringe contains 40 mg of mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody 
produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal 
polyps (CRSwNP):  Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): 
Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES):   Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with inadequately controlled hypereosin-
ophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. Posology: Severe eosinophilic asthma: 
Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended 
for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by  physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcu-
taneously once every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with continued treatment 
beyond 24 weeks.  EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and 
simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once 
every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of 
EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy 
should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in 
this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 
mg powder for solution for injection and 40 mg solution for injection in pre-filled syringe are appropriate for administration to this population. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this population. Children 
less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been established. No data are 
available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in  children aged less than 18 years old : The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 
years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala 100 mg solution for injection in pre-fi lled pen or pre-fi lled syringe: The pre-filled pen or pre-filled syringe should 
be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-administered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the recommended injection sites are 
the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or pre-filled syringe 
are provided in the instructions for use in the package leaflet. Nucala 40 mg solution for injection in pre-fi lled syringe: The pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala must be administered by a healthcare professional or a caregiver. It may be administered by a caregiver if a 
healthcare professional determines that it is appropriate, and the caregiver is trained in injection techniques. The recommended injection sites are the upper arm, abdomen or thigh. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled syringe are provided in the instructions for 
use in the package leaflet. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician.  Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, 
but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction,  appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic 
infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, 
temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening or life-threatening EGPA:  Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section “Posology and method of administration”). Life-threatening HES: Nucala has not been 
studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section “Posology and method of administration”). Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects:  Summary of the safety profile: 
Severe eosinophilic asthma:  In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled 
study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions 
(15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions 
and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n=263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week 
study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. 
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Pharmacological and non-pharmacological 
management of severe emphysema
Emphysema is a lung disease characterized by the destruction of lung parenchyma and 
the growth of persistent air gaps distal to the terminal bronchioles. In the past few years, 
the treatment landscape has faced important changes. Professor Wim Janssens (Head 
of Pneumology, KULeuven) discusses the current standard of pharmacological and non-
pharmacological management in severe emphysema.

It is important to recognize that emphysema has now evolved 
into a phenotype, with a CT-definition, that has a different 
approach compared to COPD in terms of pharmacological 
and non-pharmacological therapies. “It used to be only a 
pathological, descriptive term without an immediate target for 
therapeutic interventions. But that time is over. Since a few 
years, with the new surgical and endoscopic treatments, the 
approach for emphysema has completely changed”. 

Pharmacological approach and basic 
management

From a patient perspective, the ‘basic’ management needs to 
be considered. The patients suffering from emphysema should 
be assessed for smoking behavior, vaccination status, optimized 
inhalation therapy… “We will consider whether a patients need 
LAMA/LABA or triple therapy, check inhaler use and adherence, 
insist on a smoking cessation program if needed, advise on the 
necessary vaccines (flu, pneumonia...), and provide patients 
with instructions on a healthy active lifestyle”. 
“These are the basics, and before considering other options, 

these basics need to be applied. In certain cases, we may 
add antibiotics or macrolides but, overall, the pharmacological 
treatment options are rather limited”.

Behavioral modifications

Behavioral changes constitute another main aspect of 
severe emphysema management, with the assessment 
of the physical condition, and the need for a rehabilitation 
program. “Rehabilitation and training programs are usually 
conceived in a multidisciplinary approach. Apart from the 
focus on reconditioning, we also tackle psychological problems, 
dietary changes, the need for social support, occupational 
interventions…”. 

Oxygen use

Despite the basic management and the behavioral modifications, 
some patients will need other treatment options, and the question 
of whether a patient would benefit from oxygen needs to be 
assessed. Moreover, some patients will only need oxygen during 

Caroline Vrancken. Based on the interview of Pr Wim Janssens, Pulmonologist, UZ Leuven
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Figure 3: Percentage of subjects achieving a ≥100 
mL improvement in post-bronchodilator forced 

expiratory volume 
in 1 s in the intention-to-treat population 

at 3 months. 
p-value obtained by Fisher’s exact test. 

ELVR: endoscopic lung volume reduction; 
LVRS: lung volume reduction surgery.*

Table 1: BETWEEN-GROUP DIFFERENCE FOR MEAN ABSOLUTE CHANGES FROM BASELINE 
AT 3- AND 6-MONTH FOLLOW-UP*

“From a more general perspective, severe hyperinflation is 
something that needs particular attention as we have now two 
interventions available that may provide a solution with a major 
impact on patient symptoms and disease-specific outcomes, 
including mortality” (Figure 3 ; Table 1).

Lung transplantation

Lung transplantation is a procedure limited to a very small 
population of patients. COPD patients with respiratory 
failure, a poor prognosis, and no other treatment options will 
be selected depending on their age, the absence of important 
comorbid diseases, and other technical aspects. “As long as lung 
transplantation is limited by the shortage of donor organs and 
cost, a stringent selection of patients with the best prognosis 
after transplantation is needed. Despite a very good prognosis in 
most lung transplants, complications after this procedure (such as 
acute rejection, bronchiolitis obliterans, opportunistic infections, 
and lymphoproliferative disease) should not be underestimated.”

In the past few years, severe emphysema management has 
considerably evolved, and the future is bright. “In the area of 
endoscopic treatment, we now have valves, but there is also 
interest in coils, which are improving lung elasticity. We are 
participating in a multicenter international study to explore if 
non-intact fissures can be restored with glue... Today, we are 
continuously enlarging the surgical and endoscopic treatment 
options to offer a treatment option to every individual. Again, 
a very personalized treatment approach. In the meantime, 
extensive laboratory research is ongoing, notably on stem cells 
and the regeneration capacity of destroyed lungs, but these 
studies will only offer a clinical solution in the far future”.

Data are presented as mean±SEM (ANCOVA with baseline as covariate). Analyses at 3 months are based on 16 subjects in the no-endoscopic lung volume reduction (no-ELVR) group and 20 subjects in the 
ELVR group, and at 6 months on 17 subjects in the no-ELVR group and 20 subjects in the ELVR group. FEV1: forced expiratory volume in 1 s; RV: residual volume; FRC: functional residual capacity; TLC: total lung 
capacity; 6MWD: 6-min walk distance; SGRQ: St George’s Respiratory Questionnaire; BODE: body mass index, airflow obstruction, dyspnoea, exercise capacity; mMRC: modified Medical Research Council.

* Reference: Dooms C, et al. Lung volume reduction in emphysema: a pragmatic prospective cohort study. ERJ Open Res. 2021 May 31;7(2):00877-2020. doi: 10.1183/23120541.00877-2020. Erratum in: ERJ Open 
Res. 2021 Jun 21;7(2): PMID: 34084783; PMCID: PMC8165372.
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De ziekenhuiswerking is rond verscheidene grote lijnen 
georganiseerd: de patiënt, het zorgpersoneel en de artsen, de 
infrastructuur voor de verschillende diensten en ook nog de 
financiering. Kunnen we die verschillende punten bespreken 
om te kijken hoe het ziekenhuis van morgen beter kan?

De patiënt staat uiteraard centraal in het systeem. Niemand 
komt voor zijn plezier naar het ziekenhuis. Blijf gezond en we 
zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat u naar het 
ziekenhuis moet. Als het fout loopt, zullen we al het mogelijke 
doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. En we 
zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat u snel thuis 
verder kunt herstellen en worden begeleid.

We hebben heel onlangs een peiling gehouden bij 4.000 
patiënten, om hun criteria voor de keuze van een ziekenhuis 
te kennen. Verrassend genoeg was het belangrijkste criterium 
niet de nabijheid, de reputatie of de 
kwaliteit van de artsen van het ziekenhuis 
(behalve in gecompliceerde gevallen die een 
referentieziekenhuis vereisen om een heel 
specifieke pathologie te behandelen), maar 
wel het menselijke contact: de manier waarop 
men werd onthaald, de beschikbaarheid, 
de beleefdheid, het respect en de vriendelijkheid van het 
personeel en de artsen. Daarna kwam de logistiek: gemakkelijk 
afspraken kunnen maken, goede toegankelijkheid, beschikbare 
parkeerplaatsen, een vlot verkeer binnen het ziekenhuis.

Al bij al zijn dat eenvoudige dingen die niet veel hoeven te 
kosten, maar wel een volledige hervorming van de algemene 
infrastructuur en de interne organisatie van onze ziekenhuizen 
vereisen.

Als het proces gemakkelijk, vlot en intuïtief wordt voor de 
patiënten, kunnen we hen veel hartelijker en respectvoller 
ontvangen.

Ik trek vaak de parallel met de klassieke hotels, die je bij je 
aankomst heel formeel ontvangen en vragen stellen waarop ze 
het antwoord al kennen en hebben ingevoerd toen je boekte. 
Sommige hotelgroepen hebben een nieuwe formule ingevoerd, 
in een heel "cosy" sfeer: je toont je identiteitskaart en/of je 
kredietkaart en krijgt de sleutel van je kamer. Van zulk een 
systeem droom ik voor onze ziekenhuizen van de toekomst. Een 

erg aangenaam onthaal waarin heel het administratieve proces 
"onder de radar” blijft. 's Ochtends geen eindeloze rijen aan het 
opnameloket meer, zeker niet als mensen zich dezelfde dag 
moeten laten opereren ...

Laten we het over het zorgpersoneel hebben. Het gezegde 
"gelukkig personeel = gelukkige patiënten" is zeker waar, 
maar vandaag de dag is ons ziekenhuispersoneel allesbehalve 
gelukkig… Meer en meer verpleegkundigen raken gedemotiveerd 
en keren het ziekenhuis de rug toe om een andere loopbaan te 
kiezen.

De covid-crisis heeft daar ongetwijfeld mee te maken, maar 
er spelen ook andere factoren mee … De diepere oorzaken 
zijn ouder en onze regeringen hebben er nooit echt rekening 
mee gehouden: een te hoge werklast, personeelsgebrek, geen 
financiële compensatie, terwijl de verpleegopleiding paradoxaal 

genoeg naar 4 jaar is gestegen. Lange en moeilijke studies, een 
lastig werk en een onaantrekkelijk loon zijn allemaal elementen die 
onvoldoende worden aangepakt om het beroep op te waarderen. 
Zo ontstaat een vicieuze cirkel: te hoge werkdruk > uitputting > 
ziekte > meer absenteïsme > minder inzetbaar personeel.

Dat is een essentiële vraag voor de nabije toekomst en zelfs voor 
de toekomst op middellange en lange termijn.

We hebben te veel ziekenhuizen met te veel bedden. Ik wik 
mijn woorden: het gaat niet om het aantal bedden op zich, 
maar wel om de goed uitgeruste en met bekwaam personeel 
omringde bedden. In dat opzicht kun je personeel "winnen" door 
het ziekenhuisaanbod te rationaliseren, wat dan weer verband 
houdt met de financiering van de ziekenhuizen. We staan dus 
niet voor één uitdaging maar voor een reeks uitdagingen en 
beslissingen, als dominosteentjes, die we moeten aanpakken 
om het probleem op te lossen.

Als je België vergelijkt met de Europese statistieken over het 
aantal verpleegkundigen, zitten wij in de middenmoot. Maar 

Dr. Patrick De Moor (Chirec Delta). 
Naar een interview met Prof. Dr. Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Prof. Dr. Marc Noppen

Het ziekenhuis van 
morgen/Het ziekenhuis 
van de toekomst

« We hebben in België een ongelooflijke kwaliteit, 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 
zorg die we niet mogen verliezen. »
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ons aantal verpleegkundigen per bed of per patiënt ligt onder 
het gemiddelde. Concreet betekent dit dat we te veel bedden of 
te weinig personeel per bed hebben.

De verlenging van de verpleegopleiding brengt het diploma 
dichter bij een universitair niveau. Dat zal sommige mensen 
zeker overhalen om liever die weg te kiezen.

Het is mooi dat we ons zorgpersoneel willen (over)specialiseren, 
maar we mogen niet vergeten dat veel taken die vandaag 
door verpleegkundigen worden verricht geen vier jaar studie 
vereisen. We hebben ook verpleegkundigen of zorgkundigen 
voor de courante zorg nodig. Ik vind dat er meer flexibiliteit 
zou moeten zijn in de opleidingsmogelijkheden voor ons 
zorgpersoneel, met verscheidene competentieniveaus, net zoals 
dat in de geneeskundestudie het geval is. De patiënten in onze 
ziekenhuisbedden zijn vandaag voornamelijk oudere mensen 
met verscheidene pathologieën. Ze hebben een zeer hoog maar 
niet noodzakelijk zeer gespecialiseerd zorgniveau nodig.

Omgekeerd kunnen bepaalde technische handelingen door 
gespecialiseerde verpleegkundigen in plaats van artsen worden 
verricht.

We mogen niet vergeten dat 65% van de begroting van een 
ziekenhuis naar het personeel gaat. Zo komen we weer terug 
op het probleem van de ziekenhuisfinanciering.

Wat de artsen betreft - in een recent artikel in Knack over 
"Verdienen onze dokters te veel?" verwijst u naar de grote 
verschillen in inkomsten tussen de "logo"-specialisten, 
zoals de radiologen, en de "iater"-specialisten, zoals de 
pediaters. Moeten we het systeem van de honoraria van alle 
ziekenhuisartsen ingrijpend herzien?

Ik denk dat iedereen het er nu over eens is dat de vergoeding 
per prestatie en de financiering van de ziekenhuizen aan een 
ingrijpende hervorming toe zijn. Het systeem is verouderd. Het 
is te complex en weerspiegelt de intrinsieke kwaliteit van het 
verrichte werk niet langer. Dit systeem van "incentives" is zelfs 
een beetje pervers, want het stimuleert het aantal handelingen 
en niet noodzakelijk hun noodzaak of hun kwaliteit.

Het tweede punt is het te grote verschil in erelonen tussen de 
specialisten, dat van een enkelvoud naar een vijfvoud kan gaan.

Ten derde zijn de Belgische specialisten in termen van 
brutovergoeding de best betaalde van Europa. Daar ben ik heel 
blij mee, maar ik denk dat er toch een mate van gelijkschakeling 
tussen de inkomsten van de specialisten nodig is. Ik pleit niet 
voor "gelijk loon voor iedereen", maar we moeten ook met andere 
criteria rekening houden, zoals de werklast, de beschikbaarheid, 
de ervaring en de verantwoordelijkheid van de artsen. Het lijkt 
me dus redelijk dat we verschillen hebben van enkel tot dubbel, 
naargelang van de praktijk van elke arts. 

Vierde element: hoe moeten we de artsen vergoeden? 
Een gemengd model lijkt me redelijk. Het zogenaamde 
"cappucinomodel", dus een vast deel (afhankelijk van het 
studieniveau en de praktijk) en een variabel deel dat op andere 
criteria gebaseerd is, zoals de werklast en de kwaliteit van het 
werk. Ik heb ook nooit gezegd dat alle artsen loontrekkenden 
moeten worden. Maar de geneeskunde is niet langer zoals 
vroeger een vrij beroep. We werken met overheidsgeld en 
dus is het normaal dat de inkomsten van de specialisten, 
zowel loontrekkenden als zelfstandigen, worden verantwoord. 
In andere landen worden meestal de specialisten die in het 
universitaire milieu werken en ook aan onderzoek doen het best 

TF_2204_Pneumo_NL.indd   53 23/06/2022   16:05



TF_2204_Pneumo_NL.indd   54 23/06/2022   16:05



TF_2204_Pneumo_NL.indd   55 23/06/2022   16:05



WAAROM DE INNOVATIE VAN 
SYSTEMEN VOOR  
ZUURSTOFTHERAPIE IN 
ZIEKENHUIZEN 
EEN PRIORITEIT 
MOET ZIJN 
De complexiteit van de 
zuurstofmarkt1

We zijn allemaal afhankelijk van zuurstof om te 
overleven. Velen van ons zullen vroeg of laat medische 
zuurstof nodig hebben na een operatie of trauma of
om ademhalingsziekten te behandelen. Ook kwets-
bare groepen zoals bejaarden, zwangere vrouwen en 
pasgeborenen hebben regelmatig zuurstoftherapie 
nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
omschrijft medische zuurstof als “een levensreddend 
noodzakelijk geneesmiddel” dat wordt gebruikt 
op vele niveaus van het gezondheidssysteem: 
verloskamers, operatiekamers, intensive-care, 
gespecialiseerde ziekenhuizen, algemene afdelingen, 
enz. “Ondanks het feit dat zuurstof een essentieel 
geneesmiddel is (...) stuit de toegang tot zuurstof 
op vele hindernissen inzake beschikbaarheid, 
kwaliteit, betaalbaarheid, beheer, bevoorrading, 
personeelscapaciteit en veiligheid.” 

In wereldwijde gezondheidszorg 
wordt te weinig geïnvesteerd  
in zuurstof 2

Ondanks de waarde van zuurstof als een essentiële 
behandeling in veel ziektegebieden, wordt de 
toegang tot veilige zuurstof consequent over het 
hoofd gezien in de stelsels voor gezondheidszorg. 

Het alomtegenwoordige gebruik van zuurstof in een 
gezondheidsstelsel is misschien de reden dat het zo 
vaak genegeerd en ondergefinancierd wordt. 
Bijna elk onderdeel van het gezondheidssysteem 
en elk ziektegebied heeft baat bij het gebruik van 
zuurstof, wat betekent dat de verantwoordelijkheid 
vaak versnipperd is en geen enkel gebied de 
verantwoordelijkheid neemt voor een veilige 
zuurstoftoegang. De allesomvattende behoefte 
aan zuurstof kan echter ook een voordeel zijn; 
investeringen in zuurstof zullen een brede impact 
hebben op de volksgezondheid, aangezien een 
veilige zuurstoftoegang kan leiden tot een betere 
patiëntenzorg in het hele gezondheidssysteem. 
(...) Zuurstof is zowel een medisch hulpmiddel als 
een geneesmiddel, wat zuurstof tot een unieke 
investering in de wereldgezondheid maakt. 
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De wake-up call door covid
Totdat de covid-pandemie uitbrak is het nooit een 
prioriteit geweest om te kijken naar de hoeveelheden 
medicinale zuurstof die dagelijks worden verspild. 
“Sinds het begin van de pandemie is de betaalbare 
en duurzame toegang tot zuurstof wereldwijd een 
steeds grotere uitdaging geworden. COVID-19 heeft 
de gezondheidsstelsels enorm onder druk gezet, 
waarbij ziekenhuizen -vooral in landen met lage en 
middeninkomens- zonder zuurstof komen te zitten. 
Dit leidt tot sterfgevallen die voorkomen hadden 
kunnen worden of tot families van gehospitaliseerde 
patiënten die een meerprijs betalen voor schaarse 
zuurstofvoorraden.”1

In India was het tekort aan het levensreddende gas 
enorm, met een totaal aantal sterfgevallen dat de 
200.000 passeerde na de tweede COVID-19 golf.3  

Door de stijgende vraag, een overbelaste industrie, 
bevoorradings- en veiligheidsproblemen, is ook de prijs 
van zuurstof de afgelopen twee jaar door het dak gegaan. 
En het is nog niet voorbij. Het is duidelijk dat er “een 
sterke reden is om een bezinning op gang te brengen 
over de vermindering van het verbruik van medische 
zuurstof (...) De COVID-19-crisis heeft ons ertoe aangezet 
ons af te vragen wat de gevolgen van zuurstof zijn voor 
het milieu, de economie, maar vooral ook voor de mens 
en de ethiek. Hoe kunnen wij aanvaarden dat deze vitale 
hulpbron, die in alle opzichten zo kostbaar is, wordt 
verspild, terwijl het ontbreken ervan mensenlevens heeft 
gekost en de situatie op een relatief eenvoudige wijze 
verbeterd kan worden.”4

Deze reflectie is wereldwijd toegenomen. Ook 
in België erkent het Vlaams agentschap voor 
ondernemerschap en innovatie (Vlaio) corona als een 
versneller van innovatie in de gezondheidszorg5 en
het belang van wetenschap, innovatie en technologie. 

Daarom heeft de European Respiratory Cluster 
Antwerp (eu.reca vzw) onlangs een klankbordsessie 
georganiseerd over het thema zuurstoftherapie in 
ziekenhuizen, en de noodzaak van innovatie. Een 
van de belangrijkste ambities van eu.reca is het 
vergemakkelijken van innovatie in de respiratoire 
sector door het stimuleren van discussie tussen 
deskundigen met kennis van moderne technologie, 
onvervulde medische behoeften en industriële 
mogelijkheden.
Tijdens de sessie in maart 2022 waren de 
deelnemende longartsen het erover eens dat er een 
grote behoefte en kans bestaat om zuurstoftherapie 
via O2Comfort in Belgische ziekenhuizen een nieuwe 
dimensie te geven. 

Door minder zuurstof in ziekenhuizen te 
verspillen, verminderen we de capaciteits-
behoefte, wat leidt tot een kleinere ecologische 
voetafdruk en grotere economische besparing 
voor het ziekenhuis. Daarnaast moeten 
de veiligheid, het comfort van de patiënt 
en de medische voordelen bovenaan de 
prioriteitenlijst staan bij de optimalisering van 
systemen voor zuurstoftoediening.
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WAAROM DE INNOVATIE VAN 
SYSTEMEN VOOR  
ZUURSTOFTHERAPIE IN 
ZIEKENHUIZEN 
EEN PRIORITEIT 
MOET ZIJN 
De complexiteit van de 
zuurstofmarkt1
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Oxypoint is een in België gevestigd bedrijf dat is 
opgericht als spin-off van de Universiteit Antwerpen. 
Als echte innovator en leverancier van slimme 
oplossingen voor de gezondheidszorg was het vanaf 
het begin haar missie om slimme oplossingen te 
ontwikkelen die patiënten sneller laten herstellen 
en die het medisch personeel in staat stellen 
efficiënter te werken. De revolutionaire O2Comfort 
flowmeter is een van die slimme apparaten die 
dankzij de comfortmodus de barrières van de 
zuurstoftherapie in ziekenhuizen doorbreekt.

Comfortabele zuurstoftherapie
Traditionele, continue zuurstoftherapie veroorzaakt 
uitdroging van de neus en het slijmvlies van de 
bovenste luchtwegen. Dit kan leiden tot irritatie, 
korstvorming, neusbloedingen en hoofdpijn. De 
O2Comfort flowmeter kan zuurstof toedienen 
op de traditionele manier, maar bevat ook een 
comfortmodus waarin elke dosis zuurstof alleen 
tijdens de inademing wordt toegediend. Dit laat 
vochtige lucht terug in de 
neus van de patiënt en 
houdt de vochtbalans in 
de neus intact. Daardoor 
worden de onaangename 
neveneffecten voor de
patiënt vermeden. 
De noodzaak om een 
luchtbevochtiger (aqua-
pack) te gebruiken ver-
dwijnt, evenals het risico van een infectie als gevolg 
van bacteriegroei in de luchtbevochtiger. 

Beter voor patiënt 
en ziekenhuis

“Bij het gebruik van het O2Comfort 
systeem, zien we dat, zoals de naam 
het doet vermoeden, het comfort 
voor de patiënt duidelijk hoger ligt 
dan bij de continue toediening van 
zuurstof. Er is een correcter gebruik 

van de therapie. We merken ook een positieve 
invloed bij afbouwen van O2 therapie na de acute 
fase. De ademhaling wordt meer getriggerd 
zonder dat de patiënt dit als belastend ervaart. 
We zien veel minder problemen van uitdroging 
van de neusslijmvliezen en hierdoor ook minder 
neusbloedingen. Met dit systeem zien we trouwens 
het algemeen verbruik aan medische zuurstof op 
onze dienst dalen. Het systeem schakelt bijvoor-
beeld uit wanneer een patiënt wordt afgekoppeld 
om naar onderzoeken te gaan waarbij in geval van 
continue toediening men vaak het systeem vergeet 

uit te schakelen wanneer 
een patiënt de kamer 
verlaat en zuurstof verloren 
gaat. Dit economisch 
aspect is een bijkomend 
voordeel. Ik zou het systeem 
zeker aanraden.”

Dr. MURIEL LINS 
Pneumoloog AZ  
St-Maarten Mechelen 

Naast het verbeteren van het medisch comfort 
is de O2Comfort flowmeter ook gericht op het 

”Medische zuurstoftherapie is al 
meer dan 100 jaar niet veranderd. 

De tijd is rijp voor innovatie.  
Met de O2Comfort flowmeter 

brengen we de zuurstoftherapie 
eindelijk in de 21e eeuw.” 

PHILIP HENDRICKX, CEO Oxypoint

De O2Comfort flowmeter: een Belgische innovatieve oplossing 
om zuurstofverspilling tegen te gaan en de patiëntenzorg in 
ziekenhuizen te verbeteren* 

«Dit apparaat is een geweldige zuurstofbespaarder wanneer de patiënt in het ziekenhuis 
is opgenomen en het verbaast me dat het niet algemener bekend is en gebruikt wordt! 
Het principe van de O2Comfort flowmeter is eenvoudig en doeltreffend. Het verdient 
aanbeveling aan de verschillende ziekenhuizen, die aldus de kosten van zuurstoftherapie 
voor gehospitaliseerde patiënten kunnen drukken. Artsen die zich bezighouden met 
zuurstoftherapie zouden nauwer in contact moeten treden met de technische dienst 
van het ziekenhuis om dergelijke innoverende oplossingen te bespreken. Ik ben ervan 
overtuigd dat het belangrijk is om deze modaliteit te testen.»

Prof. dr. DIDIER CATALDO Pneumoloog CHU Luik
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verhogen van de effi ciëntie en zorgt hij voor 
minder zuurstofverspilling in vergelijking met 
de continue therapie met behoud van hetzelfde 
niveau van zuurstofsaturatie. De behandeling kan 
je onderbreken door eenvoudig de neuscanule uit 
te nemen zonder de vooraf gedefi nieerde therapie-
instellingen te verliezen. In de comfortmodus wordt 
de zuurstoffl ow automatisch onderbroken, maar 
blijft de oorspronkelijke instelling behouden. Wanneer 
de neuscanule opnieuw wordt ingebracht, wordt de 
juiste zuurstoffl ow gewoon hervat. Deze “automa-
tische afsluiting” zorgt ervoor dat er geen kostbare 
zuurstof verloren gaat tussen twee therapiesessies. 

Langetermijnstudies op verschillende afdelingen 
van de ziekenhuizen waar de O2Comfort fl owmeters 
waren geïnstalleerd, bevestigden dat het zuurstof-
verbruik op afdelingsniveau tussen 33% en 75% was 
gedaald. Op basis van deze verbruiksvermindering 
werden de potentiële besparingen voor de 
ziekenhuizen berekend, hetgeen wijst op een 
substantieel effect op de kostenvermindering van 
zuurstoftherapie. De terugverdientijd werd geschat 
op minder dan twee jaar, alleen gebaseerd op 
O2-reductie, zelfs zonder rekening te houden met de 
verminderde kosten als gevolg van minder gebruik van 
bevochtigers, minder infectierisico en verplegingstijd.

Ervaar de toegevoegde waarde van onze 
zuurstoftherapie voor uw ziekenhuisafdeling. 

Vraag een DEMO aan.
zuurstoftherapie voor uw ziekenhuisafdeling. 

Vraag een DEMO aan.

Zénobe Grammestraat 34
B-2018 Antwerpen, Belgium
T. +32 (0)3 361 16 50
info@oxypoint.eu
www.oxypoint.eu
Philip Hendrickx | +32 496 03 27 76

•  Meer comfort & verhoogde 
therapietrouw

•  Verminderd infectierisico
•  Eenvoudig in gebruik
•  Optimaal zuurstofverbruik

& effi ciëntere therapie

•  Automatische sluiting
•  Ecologischer & saturatiebehoud
•  Goed rendement

De O2Comfort fl owmeter

* Meer wetenschappelijke referenties op aanvraag via info@oxypoint.eu

“Oxypoint brengt innovatie in de zuurstoftherapie voor gehospitaliseerde patiënten. 
Door een spaarklep, die zuurstoffl ow alleen tijdens inspiratie afl evert, wordt het 
zuurstofverbruik zo effi ciënt mogelijk gemaakt en irriterende uitdroging van het 
slijmvlies van de neus en de bovenste luchtwegen voorkomen”.

Prof. dr. MARC DECRAMER Pneumoloog, voormalig CEO van UZ Leuven
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reactions recover to Grades 0-1. Corticosteroid therapy may be considered. Rechallenge with a single medicine or rechallenge with both medicines after recovery may be considered. If rechallenging with cabozantinib, refer to cabozantinib SmPC. - If ALT or AST > 10 times ULN or > 3 times ULN with concurrent total bilirubin ≥ 2 times ULN, both OPDIVO and cabozantinib should be permanently discontinued 
and corticosteroid therapy may be considered. Special populations Paediatric population The safety and efficacy of OPDIVO in children below 18 years of age have not been established. Currently available data of OPDIVO as monotherapy or in combination with ipilimumab are described in sections 4.8 and 5.1 but no recommendation on a posology can be made. Elderly No dose adjustment is required 
for elderly patients (≥ 65 years) (see section 5.2). Renal impairment Based on the population pharmacokinetic (PK) results, no dose adjustment is required in patients with mild or moderate renal impairment (see section 5.2). Data from patients with severe renal impairment are too limited to draw conclusions on this population. Hepatic impairment Based on the population PK results, no dose 
adjustment is required in patients with mild hepatic impairment (see section 5.2). Data from patients with moderate or severe hepatic impairment are too limited to draw conclusions on these populations. OPDIVO must be administered with caution in patients with moderate (total bilirubin > 1.5 × to 3 × the upper limit of normal [ULN] and any AST) or severe (total bilirubin > 3 × ULN and any AST) 
hepatic impairment. Method of administration OPDIVO is for intravenous use only. It is to be administered as an intravenous infusion over a period of 30 or 60 minutes depending on the dose (see Tables 1, 2, 3 and 4). The infusion must be administered through a sterile, non-pyrogenic, low protein binding in-line filter with a pore size of 0.2-1.2 mm. OPDIVO must not be administered as an intravenous 
push or bolus injection. The total dose of OPDIVO required can be infused directly as a 10 mg/mL solution or can be diluted with sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for injection or glucose 50 mg/mL (5%) solution for injection (see section 6.6). When administered in combination with ipilimumab and/or chemotherapy, OPDIVO should be given first followed by ipilimumab (if applicable) and 
then by chemotherapy on the same day. Use separate infusion bags and filters for each infusion. For instructions on the preparation and handling of the medicinal product before administration, see section 6.6. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. 4.8 Undesirable effects Nivolumab as monotherapy (see section 4.2)
Summary of the safety profile In the pooled dataset of nivolumab as monotherapy across tumour types (n = 4122) with minimum follow-up ranging from 2.3 to 28 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were fatigue (45%), musculoskeletal pain (31%), diarrhoea (26%), cough (24%), rash (24%), nausea (23%), pruritus (19%), decreased appetite (18%), constipation (17%), 
dyspnoea (17%), abdominal pain (16%), upper respiratory tract infection (16%), arthralgia (14%), pyrexia (14%), vomiting (14%), headache (13%) and oedema (10%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). With a minimum of 63 months follow-up in NSCLC, no new safety signals were identified. Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions 
reported in the pooled dataset for patients treated with nivolumab monotherapy (n = 4122) are presented in Table 6. These reactions are presented by system organ class and by frequency. Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10);  uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000); not known (cannot 
be estimated from available post-marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 6: Adverse reactions with nivolumab monotherapy Nivolumab monotherapy Infections and infestations Very common upper respiratory tract infection Common pneumoniaa, bronchitis Rare aseptic meningitis 
Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps) Rare histiocytic necrotising lymphadenitis (Kikuchi lymphadenitis) Blood and lymphatic system disorders Uncommon eosinophilia Not known haemophagocytic lymphohistiocytosis Immune system disorders Common infusion related reactionc, hypersensitivity (including anaphylactic reaction)c Uncommon sarcoidosis Not known 
solid organ transplant rejectiong Endocrine disorders Common hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditisUncommon adrenal insufficiencyk, hypopituitarism, hypophysitis, diabetes mellitus Rare diabetic ketoacidosis, hypoparathyroidism Metabolism and nutrition disorders Very common decreased appetite Common dehydration Uncommon metabolic acidosis Not known tumour lysis syndromeh Nervous 
system disorders Very common headache Common peripheral neuropathy,  dizziness Uncommon polyneuropathy, autoimmune neuropathy (including facial and abducens nerve paresis) Rare Guillain-Barré syndrome, demyelination, myasthenic syndrome, encephalitisa,c,l Eye disorders Common blurred vision, dry eye Uncommon uveitis  Not known Vogt-Koyanagi-Harada syndromeg Cardiac disorders
Common tachycardia, atrial fibrillation Uncommon myocarditisa,e ,pericardial disordersi ,arrhythmia (including ventricular arrhythmia) Vascular disorders Common hypertension Rare vasculitis Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very common dyspnoeaa, cough Common pneumonitisa,c, pleural effusion Uncommon lung infiltration Gastrointestinal disorders Very common diarrhoea, vomiting, nausea, 
abdominal pain, constipation Common colitisa, stomatitis, dry mouth Uncommon pancreatitis, gastritis Rare duodenal ulcer Hepatobiliary disorders Uncommon hepatitisc , cholestasis Skin and subcutaneous tissue disorders Very common rashd, pruritus Common vitiligo, dry skin, erythema, alopecia, urticaria Uncommon psoriasis, rosacea, erythema multiforme Rare toxic epidermal necrolysisa,e

, Stevens-Johnson 
syndromea, Not known lichen sclerosush, other lichen disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common musculoskeletal painf, arthralgia Common arthritis Uncommon polymyalgia rheumatica Rare Sjogren’s syndrome, myopathy, myositis (including polymyositis)a, rhabdomyolysisa,e Renal and urinary disorders  Common renal failure (including acute kidney injury)a,c Rare tubulointerstitial 
nephritis, cystitis noninfectiveh General disorders and administration site conditions Very common fatigue, pyrexia, oedemam  Common pain, chest pain Investigationsb Very common lymphopaenia, hyperglycaemiac, anaemiaj,increased AST, hyponatraemia, hypoalbuminaemia, increased alkaline phosphatase, increased creatinine, increased ALT, increased lipase, hyperkalaemia, increased amylase, 
hypocalcaemia, leucopoenia, hypomagnesaemia, neutropaeniaa,b, thrombocytopaenia, hypokalaemia, hypoglycaemia, hypercalcaemia  Common increased total bilirubin, hypernatraemia, hypermagnesaemia, weight decreased Adverse reaction frequencies presented in Table 6 may not be fully attributable to nivolumab alone but may contain contributions from the underlying disease. a Fatal cases have 
been reported in completed or ongoing clinical studies. b Frequencies of laboratory terms reflect the proportion of patients who experienced a worsening from baseline in laboratory measurements. See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below. c Life-threatening cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. d Rash is a composite term which includes 
rash maculopapular, rash erythematous, rash pruritic, rash follicular, rash macular, rash morbilliform, rash papular, rash pustular, rash vesicular, exfoliative rash, dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, dermatitis atopic, dermatitis bullous, dermatitis exfoliative, dermatitis psoriasiform, drug eruption and pemphigoid. e Reported also in studies outside the pooled dataset. The frequency is based 
on the program-wide exposure. f Musculoskeletal pain is a composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, musculoskeletal discomfort, myalgia, myalgia intercostal, neck pain, pain in extremity, and spinal pain. g Post-marketing event (also see section 4.4). h Reported in clinical studies and in the post-marketing setting. i Pericardial disorders is a composite term which 
includes pericarditis, pericardial effusion, cardiac tamponade, and Dressler’s syndrome. j Anaemia is a composite term which includes, among other causes, haemolytic anaemia and autoimmune anaemia, haemoglobin decreased, iron deficiency anaemia and red blood cell count decreased. k Includes adrenal insufficiency , adrenocortical insufficiency acute, and secondary adrenocortical insufficiency. l
Includes encephalitis and limbic encephalitis. m Oedema is a composite term which includes generalised oedema, oedema peripheral, peripheral swelling and swelling. Nivolumab in combination with ipilimumab (see section 4.2) Summary of the safety profile When nivolumab is administered in combination with ipilimumab, refer to the SmPC for ipilimumab prior to initiation of treatment. For additional 
information on the safety profile of ipilimumab monotherapy, please refer to the ipilimumab SmPC. Melanoma In the pooled dataset of nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma (n = 448) with minimum follow-up ranging from 6 to 28 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were rash (52%), fatigue (46%), diarrhoea (43%), pruritus (36%), nausea 
(26%), pyrexia (19%), decreased appetite (16%), hypothyroidism (16%), colitis (15%), vomiting (14%), arthralgia (13%), abdominal pain (13%), headache (11%), and dyspnoea (10%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Among the patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in CA209067, 154/313 (49%) had 
the first onset of Grade 3 or 4 adverse reactions during the initial combination phase. Among the 147 patients in this group who continued treatment in the single-agent phase, 47 (32%) experienced at least one Grade 3 or 4 adverse reaction during the single-agent phase. With a minimum of 60 months follow up from study CA209067, no new safety signals were identified. RCC and dMMR or MSI-H 
CRC In the pooled dataset of nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg across tumour types (n = 666), with a minimum follow-up ranging from17.5 to 27.6 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were fatigue (58%), diarrhoea (41%), musculoskeletal pain (39%), rash (38%), pruritus (35%), nausea (30%), cough (29%), pyrexia (29%), abdominal pain 
(22%), arthralgia (22%), decreased appetite (22%), upper respiratory tract infection (21%) , vomiting (21%), headache (19%), dyspnoea (19%), hypothyroidism (18%), constipation (18%), oedema (including peripheral oedema) (16%), dizziness (14%), hyperthyroidism (12%), dry skin (11%), hypertension (10%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). 
Among the patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg, 194/666 (29%) had the first onset of Grade 3 or 4 adverse reactions during the initial combination phase. Among the 474 patients in this group who continued treatment in the single-agent phase, 168 (35%) experienced at least one Grade 3 or 4 adverse reaction during the single-agent phase. With 
a minimum of 60 months follow-up from study CA209214 in RCC, no new safety signals were identified. OSCC and MPM In the pooled dataset of nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg across tumour types (n = 622), with a minimum follow-up ranging from 20 to  22,1 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were fatigue (32%), rash (31%), diarrhoea 
(27%), nausea (23%), pyrexia (21%), decreased appetite (20%), constipation (20%), musculoskeletal pain (19%), pruritus (19%), hypothyroidism (14%), and pneumonia (11%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Incidences of Grade 3-5 adverse reactions were 62% for nivolumab in combination with ipilimumab and 52% for chemotherapy alone, with 
1.0% fatal adverse reactions attributed to nivolumab plus ipilimumab including pneumonitis. Median duration of therapy was 3.79 months (95% CI: 3.52, 4.60) for nivolumab in combination with ipilimumab and 3.48 months (95% CI: 3.45, 3.48) for chemotherapy. Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions reported in the pooled dataset for patients treated with nivolumab 1 mg/
kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma (n = 448), for patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI-H CRC  (n = 666) , and for patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM (n = 622) are presented in Table 7. These reactions are presented by system organ 
class and by frequency. Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000), not known (cannot be estimated from available post-marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 7: 
Adverse reactions with nivolumab in combination with ipilimumab  Infections and infestations Very Common Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: upper respiratory tract infection Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM : pneumoniac Common Nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: pneumonia, upper respiratory tract infection Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: pneumonia, bronchitis, conjunctivitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM : upper respiratory tract infection Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 
3 mg/kg in melanoma : bronchitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: aseptic meningitis Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : aseptic meningitisg Blood and lymphatic system disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: eosinophilia 
Uncommon Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: eosinophilia Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: haemophagocytic lymphohistiocytosis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: haemophagocytic lymphohistiocytosis Immune system 
disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: infusion related reaction, hypersensitivity Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: infusion-related reaction, hypersensitivity Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in in OSCC and MPMinfusion-related reaction, hypersensitivity 
Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : sarcoidosis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: sarcoidosis  Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : solid organ transplant rejectiong Endocrine disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hypothyroidism Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hypothyroidism, hyperthyroidism Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: hypothyroidism Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: adrenal insufficiency, 
hypopituitarism, hypophysitis, hyperthyroidism, thyroiditisNivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: adrenal insufficiencyc, hypophysitisc, thyroiditis, diabetes mellitusc  Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: hyperthyroidism, adrenal insufficiencyc, hypopituitarism, hypophysitis, diabetes mellitus, thyroiditis 
Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : diabetic ketoacidosisc, diabetes mellitusc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: diabetic ketoacidosisc, hypopituitarism Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hypoparathyroidismg Nivolumab 3 mg/kg 
in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hypoparathyroidismg Metabolism and nutrition disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: decreased appetite Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: decreased appetite Nivolumab 3 mg/kg in combination 
with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: decreased appetite Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: dehydration Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: dehydration Uncommon Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: metabolic 
acidosis Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: tumour lysis syndromeh Nervous system disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : Headache Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: headache, dizziness Common Nivolumab 1 mg/
kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : peripheral neuropathy, dizziness Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: peripheral neuropathyUncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: Guillain-Barré syndrome, polyneuropathy, neuritis, peroneal nerve palsy, autoimmune neuropathy 
(including facial and abducens nerve paresis), encephalitisc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: polyneuropathy, autoimmune neuropathy (including facial and abducens nerve paresis), myasthenia gravisc , encephalitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: encephalitis  Eye disorders Common 
Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: uveitis, blurred vision Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: blurred vision Uncommon Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: uveitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC 
and MPM: uveitis Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : Vogt-Koyanagi-Harada syndromeg Cardiac disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : tachycardia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: tachycardia Uncommon Nivolumab 1 mg/
kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : arrhythmia (including ventricular arrhythmia)a , atrial fibrillation, myocarditisa,e Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: arrhythmia (including ventricular arrhythmia), myocarditisc  Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: myocarditis Not known 
Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: pericardial disordersi Vascular disorders Very common Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hypertension Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : hypertension Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very 
common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: dyspnoea Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: dyspnoea, cough Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: pneumonitisa,c, pulmonary embolisma, cough Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 
1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: pneumonitis, pleural effusion Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: pneumonitisa,c  Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : pleural effusion Gastrointestinal disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : 
colitisa, diarrhoea, vomiting, nausea, abdominal pain Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: diarrhoea, vomiting, nausea, abdominal pain, constipation Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: diarrhoea, nausea, constipation Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in 
melanoma : stomatitis, pancreatitis, constipation, dry mouth Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: colitis, stomatitis, pancreatitis, dry mouth, gastritis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: colitis, pancreatitis  Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: 
intestinal perforationa, gastritis, duodenitis Hepatobiliary disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hepatitisc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hepatitisc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: hepatitis Skin and subcutaneous tissue disorders
Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: rashd, pruritus Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: rashd, pruritus, dry skin Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: rashd, pruritus Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg 
in melanoma: vitiligo, dry skin, erythema, alopecia, urticaria Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: erythema, alopecia, urticaria Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: psoriasis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: Stevens-Johnson 
syndrome, vitiligo, erythema multiforme, psoriasis Rare Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : toxic epidermal necrolysisa,e

, Stevens-Johnson syndromee Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: lichen sclerosus, other lichen disorders Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in melanoma: 
lichen sclerosus, other lichen disorders Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: lichen sclerosus, other lichen disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : arthralgia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI 
H CRC: musculoskeletal painf, arthralgia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: musculoskeletal painf Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : musculoskeletal painf Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: arthritis, muscle spasms, muscular weakness 
Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: arthritis Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: spondyloarthropathy, Sjogren’s syndrome, arthritis, myopathy, myositis (including polymyositis)a,d, rhabdomyolysisa,e Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: 
polymyalgia rheumatica, myositis (including polymyositis), rhabdomyolysis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: myositis Renal and urinary disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: renal failure (including acute kidney injury)a,c Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC 
and dMMR or MSI H CRC: renal failure (including acute kidney injury)c Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in MPM: renal failure (including acute kidney injury) Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : tubulointerstitial nephritis, cystitis noninfectiveh Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and 
dMMR or MSI H CRC: tubulointerstitial nephritis, cystitis noninfectiveh Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: cystitis noninfectiveh  General disorders and administration site conditions Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : fatigue, pyrexia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg 
in RCC and dMMR or MSI H CRC: fatigue, pyrexia, oedema (including peripheral oedema) Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: fatigue, pyrexia Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: oedema (including peripheral oedema), pain Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and 
dMMR or MSI H CRC: pain, chest pain, chills Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : chest pain Investigationsb Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: increased AST, increased ALT, increased total bilirubin, increased alkaline phosphatase, increased lipase, increased amylase, increased creatinine, 
hyperglycaemiac, hypoglycaemia, lymphopaenia, leucopoenia, neutropaenia, thrombocytopaenia, anaemiaj, hypocalcaemia, hyperkalaemia, hypokalaemia, hypomagnesaemia, hyponatraemiaNivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: increased AST, increased ALT, increased total bilirubin, increased alkaline phosphatase, increased lipase, increased 
amylase, increased creatinine, hyperglycaemiac, hypoglycaemia, lymphopaenia, leucopoenia, neutropaeniac, thrombocytopaenia, anaemiaj, hypercalcaemia, hypocalcaemia, hyperkalaemia, hypokalaemia, hypomagnesaemia, hyponatraemia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: anaemiaj,c, hyperglycaemiac, lymphopaenia, hyponatraemiac, increased AST, 
increased ALT, increased alkaline phosphatase, hypocalcaemia, hyperkalaemia, hypomagnesaemia, increased creatinine, hypokalaemia, hypoglycaemia, hypercalcaemia, thrombocytopaenia, increased total bilirubin, increased lipase, increased amylase Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hypercalcaemia, hypermagnesaemia, hypernatraemia, weight 
decreased Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg: hypermagnesaemia, hypernatraemia, weight decreased Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: neutropaeniac, leucopoenia, hypernatraemia, hypermagnesaemia  a Fatal cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. b Frequencies of laboratory terms reflect the 
proportion of patients who experienced a worsening from baseline in laboratory measurements. See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below. c Life-threatening cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. d Rash is a composite term which includes maculopapular rash, rash erythematous, rash pruritic, rash follicular, rash macular, rash morbilliform, 
rash papular, rash pustular, rash papulosquamous, rash vesicular, rash generalised, exfoliative rash, dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, dermatitis atopic, dermatitis bullous, dermatitis exfoliative, dermatitis psoriasiform, drug eruption and pemphigoid. e Reported also in studies outside the pooled dataset. The frequency is based on the program-wide exposure. f Musculoskeletal pain is a 
composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, musculoskeletal discomfort, myalgia, neck pain, pain in extremity, and spinal pain. g Post-marketing event (also see section 4.4) h Reported in clinical studies and in the post-marketing setting. iPericardial disorders is a composite term which includes pericarditis, pericardial effusion, cardiac tamponade, and Dressler’s syndrome. 
j Anaemia is a composite term which includes, among other causes, haemolytic anaemia and autoimmune anaemia. Nivolumab in combination with other therapeutic agents (see section 4.2) Summary of the safety profile When nivolumab is administered in combination, refer to the SmPC for the respective combination therapy components prior to initiation of treatment. In the pooled dataset of 
nivolumab 240 mg every 2 weeks or 360 mg every 3 weeks in combination with chemotherapy across tumour types (n = 1092), with a minimum follow-up ranging from 12.1 to 20 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) werenausea (53%), peripheral neuropathy (43%), fatigue (41%), diarrhoea (37%), decreased appetite (35%), constipation (30%), vomiting (29%), stomatitis 
(25%), abdominal pain (23%), pyrexia (19%), rash (17%), musculoskeletal pain (17%), cough (14%), oedema (including peripheral oedema) (14%), hypoalbuminaemia (13%), headache (10%). Incidences of Grade 3-5 adverse reactions were 76% for nivolumab in combination with chemotherapy and 62% for chemotherapy alone, with 1.4% fatal adverse reactions attributed to nivolumab in 
combination with chemotherapy including pneumonia, febrile neutropaenia, thrombosis, pneumonitis, diarrhoea, and renal failure. Median duration of therapy was 6.44 months (95% CI:  5.95, 6.80) for nivolumab in combination with chemotherapy and 4.34 months (95% CI: 4.04, 4.70) for chemotherapy. In the dataset of nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/
kg every 6 weeks and 2 cycles of chemotherapy in NSCLC (n = 358), with a minimum follow-up of 6.5 months, the most frequent adverse reactions were fatigue (36%), nausea (26%), rash (25%), diarrhoea (20%), pruritus (18%), decreased appetite (16%), hypothyroidism (15%), and vomiting (13%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Median duration 
of therapy was 6.1 months (95% CI 4.93, 7.06) for nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy and 2.4 months (95% CI 2.30, 2.83) for chemotherapy. Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions reported in the dataset for patients treated with nivolumab 240 mg every 2 weeks or 360 mg every 3 weeks in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, 
GEJ or oesophageal adenocarcinoma (n = 1092) and for patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and 2 cycles of chemotherapy in NSCLC (n = 358) are presented in Table 8. These reactions are presented by system organ class and by frequency. Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); 
uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000), not known (cannot be estimated from available post marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 8:Adverse reactions with nivolumab in combination with other therapeutic agents Infections 
and infestations Common Nivolumab in combination with chemotherapy: upper respiratory tract infection, pneumoniag Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: conjunctivitis, pneumonia, respiratory tract infection Blood and lymphatic system disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: febrile neutropaeniag Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: febrile neutropaenia Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: eosinophilia Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: eosinophilia Immune system disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypersensitivity, infusion related reaction Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: infusion-related reaction, 
hypersensitivity Endocrine disorders Very common Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hypothyroidism Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypothyroidism, hyperthyroidism, adrenal insufficiency Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hyperthyroidism, adrenal insufficiency, hypophysitis, thyroiditis Uncommon Nivolumab in combination 
with chemotherapy: hypopituitarism, diabetes mellitusf Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hypopituitarism, hypoparathyroidism Rare Nivolumab in combination with chemotherapy: hypophysitis Metabolism and nutrition disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: decreased appetite, hypoalbuminaemia Nivolumab in combination with ipilimumab 
and chemotherapy: decreased appetite Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypoalbuminaemia Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: dehydration, hypoalbuminaemia, hypophosphataemia Nervous system disorders Very Common Nivolumab in combination with chemotherapy: peripheral neuropathy, headache Common Nivolumab in combination with 
chemotherapy: paraesthesia, dizziness Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: peripheral neuropathy, dizziness Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: polyneuropathy, autoimmune neuropathy (including facial and abducens nerve paresis), encephalitis Rare Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: Guillain-Barré syndrome
Eye disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: dry eye, blurred vision Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: dry eye Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: uveitis Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: blurred vision, episcleritis Cardiac disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: tachycardia 
Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: myocarditis  Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: tachycardia, atrial fibrillation, bradycardia Vascular disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: thrombosisg, hypertension Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hypertension Respiratory, thoracic and mediastinal 
disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: cough Common Nivolumab in combination with chemotherapy: pneumonitisf, g, dyspnoea Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: pneumonitis, dyspnoea, cough Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: pleural effusion Gastrointestinal disorders Very common Nivolumab in 
combination with chemotherapy: diarrhoeag, stomatitis, vomiting, nausea, abdominal pain, constipation Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: nausea, diarrhoea, vomiting Common Nivolumab in combination with chemotherapy: colitisf, dry mouth Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: constipation, stomatitis, abdominal pain, colitis, dry mouth, pancreatitis 
Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: pancreatitis Hepatobiliary disorders Common Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hepatitis Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: hepatitis  Skin and subcutaneous tissue disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: rasha Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: rasha, pruritus Common Nivolumab in combination with chemotherapy: palmar-plantar erythrodysaesthaesia syndrome, pruritus, skin hyperpigmentation, alopecia, dry skin, erythema Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: alopecia, dry skin, erythema, urticaria Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: psoriasis, Stevens-Johnson 
syndrome, vitiligo Not known Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: lichen sclerosus, other lichen disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: musculoskeletal painb Common Nivolumab in combination with chemotherapy: arthralgia, muscular weakness Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: musculoskeletal painb, arthralgia, arthritis Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: muscular weakness, muscle spasms, polymyalgia rheumatica Renal and urinary disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: renal failuref, g Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: renal failure (including acute kidney injury) 
Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: nephritis, cystitis noninfectivee Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: cystitis noninfectivee Rare Nivolumab in combination with chemotherapy: nephritis  General disorders and administration site conditions Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: fatigue, pyrexia, oedema (including peripheral 
oedema) Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: fatigue Common Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: pyrexia, oedema (including peripheral oedema) Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: chills, chest pain Investigations Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: neutropaeniac, anaemiac,d, 
leucopoeniac, lymphopaeniac, thrombocytopaeniac, hypocalcaemiac, increased transaminasesc, hyperglycaemiac, hyponatraemiac, increased amylase, hypomagnesaemiac, increased alkaline phosphatase, hypokalaemiac, increased creatininec, increased lipase, hyperkalaemiac, increased total bilirubinc, hypoglycaemiac,  hypernatraemiacNivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: 
anaemiac,d, thrombocytopaeniac, leucopoeniac, lymphopaeniac, neutropaeniac, increased alkaline phophatasesc, increased transaminasesc, increased creatininec, increased amylasec, increased lipasec, hypokalaemiac, hypomagnesaemiac, hyponatraemiac Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypercalcaemiac, hypermagnesaemiac  Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: increased total bilirubinc, increased thyroid stimulating hormone Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: increased gamma-glutamyltransferase. a Rash is a composite term which includes maculopapular rash, rash erythematous, rash pruritic, rash macular, rash morbilliform, rash papular, rash generalised, dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, 
dermatitis atopic, dermatitis bullous, drug eruption, and exfoliative rash, nodular rash, rash vesicular. b Musculoskeletal pain is a composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, myalgia, neck pain, pain in extremity, spinal pain, and musculoskeletal discomfort. c Frequencies of laboratory terms reflect the proportion of patients who experienced a worsening from baseline 
in laboratory measurements. See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below. d Anaemia is a composite term which includes iron deficiency anaemia, and haemoglobin decreased. e Reported in clinical studies and in the post-marketing setting. f Life-threatening cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. g Fatal cases have been reported in completed 
or ongoing clinical studies. Nivolumab in combination with cabozantinib (see section 4.2) Summary of the safety profile When nivolumab is administered in combination with cabozantinib, refer to the SmPC for cabozantinib prior to initiation of treatment. For additional information on the safety profile of cabozantinib monotherapy, please refer to the cabozantinib SmPC. RCC In the dataset of nivolumab 
240 mg every 2 weeks in combination with cabozantinib 40 mg once daily in RCC (n =320), with a minimum follow-up of 16.0 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were diarrhoea (64.7%), fatigue (51.3%), palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (40.0%), stomatitis (38.8%), musculoskeletal pain (37.5%), hypertension (37.2%), rash (36.3%), hypothyroidism (35.6%), 
decreased appetite (30.3%), nausea (28.8%), abdominal pain (25.0%), dysguesia (23.8%), upper respiratory tract infection (20.6%), cough (20.6%), pruritus (20.6%), arthralgia (19.4%), vomiting (18.4%), dysphonia (17.8%), headache (16.3%), dyspepsia (15.9%), dizziness (14.1%), constipation (14.1%), pyrexia (14.1%), oedema (13.4%), muscle spasm (12.2%), dyspnoea (11.6%), 
proteinuria (10.9%) and hyperthyroidism (10.0%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions reported in the dataset for patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg (n = 320) are presented in Table 9. These reactions are presented by system organ class and by frequency. 
Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100) , not known (cannot be estimated from available post marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 9: Adverse reactions with nivolumab in combination with cabozantinib
Infections and infestations Very common upper respiratory tract infection Common pneumonia; Blood and lymphatic system disorders Common eosinophilia; Immune system disorders Common hypersensitivity (including anaphylactic reaction) Uncommon infusion related hypersensitivity reaction; Endocrine disorders Very common hypothyroidism, hyperthyroidism Common adrenal insufficiency Uncommon 
hypophysitis, thyroiditis; Metabolism and nutrition disorders Very common decreased appetite Common dehydration; Nervous system disorders Very common dysgeusia, dizziness, headache Common peripheral neuropathy Uncommon encephalitis autoimmune, Guillain-Barré syndrome, myasthenic syndrome; Ear and labyrinth disorders Common tinnitus; Eye disorders Common dry eye, blurred vision 
Uncommon uveitis; Cardiac disorders Common atrial fibrillation, tachycardia Uncommon myocarditis; Vascular disorders Very common hypertension Common thrombosisa; Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very common dysphonia, dyspnoea, cough Common pneumonitis, pulmonary embolism, pleural effusion, epistaxis; Gastrointestinal disorders Very common diarrhoea, vomiting, nausea, 
constipation, stomatitis, abdominal pain, dyspepsia Common colitis, gastritis, oral pain, dry mouth, haemorrhoids Uncommon pancreatitis, small intestine perforationb, glossodynia; Hepatobiliary disorders Common hepatitis; Skin and subcutaneous tissue disorders  Very common palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome, rashc, pruritus Common alopecia, dry skin, erythema, hair colour change 
Uncommon psoriasis, urticaria Not known lichen sclerosus, other lichen disorders; Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common musculoskeletal paind, arthralgia, muscle spasm Common arthritis Uncommon myopathy, osteonecrosis of the jaw, fistula; Renal and urinary disorders Very common proteinuria Common renal failure, acute kidney injury Uncommon nephritis Rare cystitis 
noninfectivef ; General disorders and administration site conditions Very common fatigue, pyrexia, oedema Commonpain, chest pain; Investigationse Very common anaemia, thrombocytopaenia, leucopoenia, lymphopaenia, neutropaenia, increased alkaline phosphatase, increased ALT, increased AST, increased total bilirubin, increased creatinine, increased amylase, increased lipase, hypokalaemia, 
hypomagnesaemia, hyponatraemia, hypocalcaemia, hypercalcaemia, hypoglycaemia, hypophosphataemia, hyperglycaemia, hyperkalaemia, hypermagnesaemia, hypernatraemia, weight decreased Common blood cholesterol increased, hypertriglyceridaemia Adverse reaction frequencies presented in Table 9 may not be fully attributable to nivolumab alone but may contain contributions from the underlying 
disease or from medicinal product used in combination. a Thrombosis is a composite term which includes portal vein thrombosis, pulmonary vein thrombosis, pulmonary thrombosis, aortic thrombosis, arterial thrombosis, deep vein thrombosis, pelvic vein thrombosis, vena cava thrombosis, venous thrombosis, limb venous thrombosis. b Fatal cases have been reported. c Rash is a composite term which 
includes dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, dermatitis atopic, dermatitis bullous, exfoliative rash, rash erythematous, rash follicular, rash macular, rash maculo-papular, rash papular, rash morbilliform, rash pruritic, and drug eruption. d Musculoskeletal pain is a composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, musculoskeletal discomfort, myalgia, neck pain, 
pain in extremity, spinal pain. e Frequencies of laboratory terms reflect the proportion of patients who experienced a worsening from baseline in laboratory measurements (with the exception of weight decreased, blood cholesterol increased, and hypertriglyceridaemia). See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below f Reported in clinical studies and in the post-marketing 
setting. Description of selected adverse reactions Nivolumab or nivolumab in combination with other therapeutic agents is associated with immune-related adverse reactions. With appropriate medical therapy, immune-related adverse reactions resolved in most cases. Permanent discontinuation of treatment was required in a greater proportion of patients receiving nivolumab in combination with ipilimumab 
or cabozantinib than in those receiving nivolumab monotherapy. Tables 10 and 11 present the percentage for immune-related adverse reactions who were permanently discontinued from treatment by dosing regimen. Additionally, for patients who experienced an event, Tables 10 and 11 present the percentage of patients who required high-dose corticosteroids (at least 40 mg daily prednisone equivalents) 
by dosing regimen. The management guidelines for these adverse reactions are described in section 4.4. Table 10: Immune-related adverse reactions leading to permanent discontinuation or requiring high-dose corticosteroids by dosing regimen (nivolumab monotherapy or nivolumab in combination with ipilimumab) Immune-related adverse 
reaction leading to permanent discontinuation Pneumonitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 1.5 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 2.0 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 2.3 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%: 
3.2 Colitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 1.0 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 16 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 3.6 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:3.1 Hepatitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy 
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% : 0.9 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 9 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 4.5 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:3.4 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.3 Nivolumab 1 mg/kg in 
combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 1.1 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 1.4 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:1.0 Endocrinopathies Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.3 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in 
melanoma %: 2.7 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 2.9 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%: 1.9 Skin Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.6 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 0.9 Nivolumab 3 mg/kg in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 1.2 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:0.8 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.1 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 0 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and 
dMMR or MSI H CRC %: 0 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:0.8 Immune‑related adverse reaction requiring high‑dose corticosteroidsa,b Pneumonitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 65 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 63 Nivolumab 3 mg/kg in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 58 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:52 Colitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 14 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 46 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 24 
Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:28 Hepatitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 20 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 46 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 36 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 
mg/kg in OSCC and MPM%:33 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 22 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 17 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 26 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:39 
Endocrinopathies Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 6 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 27 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 24 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:13 Skin Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy 
% : 4 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 7 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 8 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:9 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 18 Nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 6 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 12 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:16 a at least 40 mg daily prednisone equivalents b frequency is based on the number of patients who experienced the immune‑related adverse reaction Table 11: 
Immune related adverse reactions leading to permanent discontinuation or requiring high dose corticosteroids by dosing regimen (nivolumab in combination with other therapeutic agents) Immune related adverse reaction leading to permanent discontinuation Pneumonitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with 
chemotherapy %: 2.4 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 2.2 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 2.5 Colitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 2.5 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 4.2 Nivolumab 240 mg 
in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %:2.5 Hepatitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 1.1 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 3.4 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 4.1 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with 
chemotherapy %: 3.3 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 1.4 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 0.6 Endocrinopathies Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 0.5 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 2.0 Nivolumab 
240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 1.3 Skin Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 1.0 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 1.1 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 2.2 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination 
with chemotherapy %: 2.5 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 0.6 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 0 Immune related adverse reaction requiring high dose corticosteroidsa,b Pneumonitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 59 Nivolumab 360 mg in 
combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 68 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 56 Colitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 8 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 20 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 
8 Hepatitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 8 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 29 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 23 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 10 Nivolumab 360 mg in combination 
with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 24 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 9 Endocrinopathies Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 6 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 8 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC 4.2 
Skin Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 6 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 10 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 8 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 24 Nivolumab 360 mg in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 29 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 0 a at least 40 mg daily prednisone equivalents b frequency is based on the number of patients who experienced the immune related adverse reaction Immune-related pneumonitis In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of pneumonitis, including 
interstitial lung disease and lung infiltration, was 3.6% (147/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in 0.9% (38/4122) and 1.8% (74/4122) of patients respectively. Grade 3 and 4 cases were reported in 0.8% (32/4122) and <0.1% (1/4122) of patients respectively. Grade 5 cases were reported in < 0.1% (2/4122) of patients in these studies. Median time 
to onset was 14.4 weeks (range: 0.7‑85.1). Resolution occurred in 100 patients (68.0%) with a median time to resolution of 6.6 weeks (range: 0.1+‑109.1+); + denotes a censored observation. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease, was 7.8% (35/448). Grade 2, Grade 3, 
and Grade 4 cases were reported in 4.7% (21/448), 1.1% (5/448), and 0.2% (1/448) of patients, respectively. One of the Grade 3 pneumonitis cases worsened over 11 days with a fatal outcome. Median time to onset was 2.6 months (range: 0.7‑12.6). Resolution occurred in 33 patients (94.3%) with a median time to resolution of 6.1 weeks (range: 0.3‑35.1). In patients treated with 
nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 6.5% (43/666). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 3.3% (22/666) and 1.1% (7/666) , of patients, respectively. Median time to onset was 2.7 months (range: 0.25‑56.8). Resolution occurred in 39 patients (90.7%) with 
a median time to resolution of 6.1 weeks (range: 0.7‑110.3+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 7.7% (48/622). Grade 2, Grade 3 and Grade 4 cases were reported in 3.7% (23/622), 1.3% (8/622) and 0.6% (4/622) of patients, respectively. Median 
time to onset was 2.7 months (range: 0.3 20.8). Resolution occurred in 34 patients (70.8%) with a median time to resolution of 7.1 weeks (range: 0.1+ ‑ 149.3+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 5.4% (59/1092). 
Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.7% (29/1092), 1.2% (13/1092), and 0.3% (3/1092), of patients, respectively. Median time to onset was 24.1 weeks (range: 1.6‑96.9). Resolution occurred in 40 patients (67.8%) with a median time to resolution of 10.4 weeks (range: 0.3+‑121.3+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 5.3% (19/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.2% (8/358), 1.1% (4/358), and 0.6% (2/358) of patients, respectively. Median time to onset was 18.1 weeks (range: 0.6‑52.4). Resolution occurred in 14 patients (74%) with a 
median time to resolution of 4.3 weeks (range: 0.7‑27.9+). In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 5.6% (18/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 1.9% (6/320) and 1.6% (5/320) of patients, respectively. Median time to onset was 26.9 weeks (range: 12.3‑74.3 
weeks). Resolution occurred in 14 patients (77.8%) with a median time to resolution of 7.5 weeks (range: 2.1‑60.7+ weeks). Immune-related colitis In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of diarrhoea, colitis, or frequent bowel movements was 15.3% (631/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in 9. 9% (409/4122) and 3. 9% (160/4122) 
of patients respectively. Grade 3 and 4 cases were reported in 1. 5% (61/4122) and <0.1% (1/4122) of patients respectively. Median time to onset was 7.9 weeks(range:0.1‑115.6). Resolution occurred in 565 patients (90.5%) with a median time to resolution of 2.4 weeks (range: 0.1 124.4+).In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, 
the incidence of diarrhoea or colitis was 46.7% (209/448). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 13.6% (61/448), 15.8% (71/448), and 0.4% (2/448) of patients, respectively. Median time to onset was 1.2 months (range: 0.0‑22.6). Resolution occurred in 186 patients (89.4%) with a median time to resolution of 3.0 weeks (range: 0.1‑159.4+). In patients treated with 
nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of diarrhoea or colitis was 27.9% (186/666). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 9.6% (64/666) and 4.7% (31/666) of patients, respectively. Median time to onset was 1.4 months (range: 0.0‑48.9). Resolution occurred in 170 patients (92.4%) with a median time to 
resolution of 2.2 weeks (range: 0.1‑117.0+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of diarrhoea or colitis was 16.7% (104/622). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 5.5% (34/622) and 3.4% (21/622) of patients, respectively. Median time to onset was 3.3 months (range: 0.0 ‑ 21.7). Resolution 
occurred in 98 patients (94.2%) with a median time to resolution of 3.1 weeks (range: 0.1 ‑109.3+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of diarrhoea or colitis was 29.8% (325/1092). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 9.4% (103/1092), 4.0% 
(44/1092), and 0.5% (6/1092) of patients, respectively. Median time to onset was 4.4 weeks (range: 0.1‑93.6). Resolution occurred in 284 patients (87.7%) with a median time to resolution of 1.6 weeks (range: 0.1‑117.6+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of 
diarrhoea or colitis was 22.3% (80/358). Grade 2, Grade 3, Grade 4, and Grade 5 cases were reported in 7% (25/358), 5% (18/358), 0.3% (1/358), and 0.3% (1/358) of patients, respectively. Median time to onset was 5.1 weeks (range: 0.1‑53.6). Resolution occurred in 70 patients (87.5%) with a median time to resolution of 1.4 weeks (range: 0.1‑76.9+). In patients treated with 
nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of diarrhoea, colitis, frequent bowel movements or enteritis was 59.1% (189/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 25.6% (82/320) and 6.3% (20/320) of patients, respectively. Grade 4 were reported in 0.6% (2/320). Median time to onset was 12.9 weeks (range: 0.3‑110.9 weeks). Resolution 
occurred in 143 patients (76.1%) with a median time to resolution of 12.9 weeks (range: 0.1‑139.7+ weeks). Immune-related hepatitis In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of liver function test abnormalities was 7.4% (306/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in  4.0% (165/4122) and  1.7% (70/4122) of patients respectively. Grade 
3 and 4 cases were reported in 1.4% (59/4122) and 0.3% (12/4122) of patients, respectively. Median time to onset was 10.0 weeks(range:0.1‑120.0). Resolution occurred in 240 patients (79.5%) with a median time to resolution of 6.1 weeks (range: 0.1‑126.4+) In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of liver 
function test abnormalities was 29.5% (132/448). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 6.7% (30/448), 15.4% (69/448), and 1.8% (8/448) of patients, respectively. Median time to onset was 1.5 months (range: 0.0‑30.1). Resolution occurred in 124 patients (93.9%) with a median time to resolution of 5.1 weeks (range: 0.1‑106.9). In patients treated with nivolumab 
3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of liver function test abnormalities was 19.8% (132/666). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 4.8% (32/666), 7.4% (49/666), and 1.5% (10/666) of patients, respectively. Median time to onset was 2.1 months (range: 0.3‑36.6). Resolution occurred in 112 patients 
(84.8%) with a median time to resolution of 6.3 weeks (range: 0.1+‑175.9+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of liver function test abnormalities was 12.9% (80/622). Grade 2, Grade 3, and 4 cases were reported in 2.3% (14/622), 4.5% (28/622) and 0.5% (3/622) of patients, respectively. Median 
time to onset was 1.6 months (range:0.2‑20.3). Resolution occurred in 70 patients (87.5%) with a median time to resolution of 4.1 weeks (range: 1.0 78.3+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of liver function test abnormalities was 21.6% (236/1092). Grade 2, Grade 
3 and Grade 4 cases were reported in 7.1% (77/1092), 3.2% (35/1092) and < 0.1% (1/1092) of patients, respectively. Median time to onset was 7.9 weeks (range: 0.1‑84.1). Resolution occurred in 185 patients (79.7%) with a median time to resolution of 9.1 weeks (range: 0.4‑150.6+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/
kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of liver function test abnormalities was 13.4% (48/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 3.1% (11/358), 3.4% (12/358), and 1.1% (4/358) of patients, respectively. Median time to onset was 10.6 weeks (range: 1.1‑68.3). Resolution occurred in 37 patients (80.4%) with a median time to resolution of 
5 weeks (range: 0.3+‑45.0+). In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of liver function test abnormalities was 41.6% (133/320). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 14.7% (47/320), 10.3% (33/320), and 0.6% (2/320) of patients, respectively. Median time to onset was 8.3 weeks (range: 0.1‑107.9 
weeks). Resolution occurred in 101 patients (75.9%) with a median time to resolution of 9.6 weeks (range: 0.1‑89.3+ weeks). Immune-related nephritis and renal dysfunction In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 2.7% (112/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in 1.6% (66/4122) and 0.7% (28/4122) 
of patients respectively. Grade 3 and 4 cases were reported in 0.4% (17/4122) and <0.1% (1/4122) of patients, respectively. Median time to onset was 11.3 weeks (range:0.1‑79.1). Resolution occurred in 74 patients (69.2%) with a median time to resolution of 8.0 weeks (range: 0.3 79.1+). In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, 
the incidence of nephritis or renal dysfunction was 5.1% (23/448). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 1.6% (7/448), 0.9% (4/448), and 0.7% (3/448) of patients, respectively. Median time to onset was 2.6 months (range: 0.5‑21.8). Resolution occurred in 21 patients (91.3%) with a median time to resolution of 2.1 weeks (range: 0.1‑125.1+). In patients treated with 
nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 8.6% (57/666). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 3.8% (25/666), 0.6% (4/666), and 0.8% (5/666) of patients, respectively. Median time to onset was 2.1 months (range: 0.0‑34.8). Resolution occurred in 45 patients 
(78.9%) with a median time to resolution of 10.0 weeks (range: 0.1+‑106.0+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of renal dysfunction was 3.7% (23/622). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 1.4% (9/622) and 1.0% (6/622) of patients, respectively. Median time to onset was 2.8  months (range: 
0.3 ‑14.4). Resolution occurred in 17 patients (73.9%) with a median time to resolution of 9.6 weeks (range:0.7‑172.1+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 9.1% (99/1092). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 
3.7% (40/1092), 1.1% (12/1092), and 0.2% (2/1092) of patients, respectively. Median time to onset was11.3 weeks (range: 0.7‑60.7). Resolution occurred in 62 patients (62.6%) with a median time to resolution of11.7 weeks (range: 0.1‑135.1+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in 
NSCLC, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 7% (25/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.2% (8/358), 1.7% (6/358), and 0.6 (2/358) of patients, respectively. Median time to onset was 10.6 weeks (range: 0.1‑51.3). Resolution occurred in 14 patients (56%) with a median time to resolution of 6.3 weeks (range: 0.1+‑82.9+). In patients treated 
with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of nephritis, immune mediated nephritis, renal failure, acute kidney injury, blood creatinine increased or blood urea increased was 10.0% (32/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 3.4% (11/320), and 1.3% (4/320) of patients, respectively. Median time to onset was 14.2 weeks (range: 2.1‑87.1 
weeks). Resolution occurred in 18 patients (58.1%) with a median time to resolution of 10.1 weeks (range: 0.6‑90.9+ weeks). Immune-related endocrinopathies In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of thyroid disorders, including hypothyroidism or hyperthyroidism, was 12.5%(516/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in  6.1% (253/4122) 
and 6.2% (256/4122)) of patients, respectively. Grade 3 thyroid disorders were reported in 0.2% (7/4122) of patients. Hypophysitis (3 Grade 1, 5 Grade 2, 7 Grade 3, and 1 Grade 4), hypopituitarism (5 Grade 2 and 1 Grade 3), adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency and adrenocortical insufficiency acute) (1 Grade 1, 17 Grade 2, and 8 Grade 3), diabetes mellitus 
(including Type 1 diabetes mellitus, and diabetic ketoacidosis) (1 Grade1, 4 Grade 2 and 5 Grade 3 and 2 Grade 4) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 11.1 weeks(range:0.1‑126.7). Resolution occurred in 278 patients (49.8%). Median time to resolution was 44.1 weeks (range:0.4 to 204.4+ weeks. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of thyroid disorders was 25.2% (113/448). Grade 2 and Grade 3 thyroid disorders were reported in 14.5% (65/448) and 1.3% (6/448) of patients, respectively. Grade 2 and Grade 3 hypophysitis (including lymphocytic hypophysitis) occurred in 5.8% (26/448) and 2.0% (9/448) of patients, respectively. Grade 2 and Grade 3 hypopituitarism 
occurred in 0.4% (2/448) and 0.7% (3/448) of patients, respectively. Grade 2, Grade 3, and Grade 4 adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 1.6% (7/448), 1.3% (6/448) and 0.2% (1/448) of patients, respectively. Grade 1, Grade 2, Grade 3, and Grade 4 diabetes mellitus and Grade 4 diabetic ketoacidosis were each reported in 0.2% (1/448) 
of patients Median time to onset of these endocrinopathies was 1.9 months (range: 0.0‑28.1). Resolution occurred in 64 patients (45.4%). Time to resolution ranged from 0.4 to 155.4+ weeks. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of thyroid disorders was 26.9% (179/666). Grade 2 and Grade 3 
thyroid disorders were reported in 15.3% (102/666) and 1.7% (11/666) of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 3.9% (26/666) of patients. Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 0.8% (5/666), 2.3% (15/666), and 0.3% (2/666) of patients, respectively. Grade 2 hypopituitarism occurred in 0.5% (3/666) of patients. Grade 2, Grade 3, and Grade 4 adrenal 
insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 3.5% (23/666), 2.0% (13/666) and 0.3% (2/666) of patients, respectively. Diabetes mellitus including Type 1 diabetes mellitus (2 Grade 2, 1 Grade 3, and 2 Grade 4), and diabetic ketoacidosis (1 Grade 4) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 2.1 months (range: 0.0‑27.2). Resolution 
occurred in 89 patients (41.4%). Time to resolution ranged from 0.4 to 257.1+ weeks. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of thyroid disorders was 18.2% (113/622). Grade 2 and Grade 3 thyroid disorders were reported in 8.0% (50/622)) and 0.5% (3/622) of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 
2.3% (14/622) of patients. Grade 2 cases were reported in 1.1% (7/622) of patients. Grade 2 and Grade 3 hypopituitarism occurred in 1.6% (10/622) and 1.3% (8/622) of patients, respectively. Grade 2, Grade 3 and Grade 4 adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 2.1% (13/622), 1.3% (8/622), and 0.2% (1/622) of patients, respectively. 
Diabetes mellitus including Type 1 diabetes mellitus and fulminant Type 1 diabetes mellitus (3 Grade 2 and 2 Grade 3) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 2.4 months (range: 0.4 ‑ 20.8). Resolution occurred in 43 patients (30.7%). Time to resolution ranged from 0.3 to 185.1+ weeks. In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with 
chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of thyroid disorders was 11.7% (128/1092). Grade 2 thyroid disorder was reported in 5.5% (60/1092) patients. Grade 3 hypophysitis occurred in < 0.1% (1/1092) of patients. Grade 2 and Grade 3 hypopituitarism occurred in 0.3% (3/1092) and 0.3% (3/1092) of patients, respectively. Grade 2, Grade 
3 and Grade 4 adrenal insufficiency occurred in 0.7% (8/1092), 0.2% (2/1092) and <0.1% (1/1092) of patients, respectively. Diabetes mellitus including Type 1 diabetes mellitus and fulminant Type 1 diabetes mellitus (1 Grade 2, 2 Grade 3 and 1 Grade 4), and diabetic ketoacidosis (1 Grade 4) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was14.3 weeks (range: 2.0‑124.3). 
Resolution occurred in 56 patients (38.9%). Time to resolution ranged from 0.4 to 155.7+ weeks. In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of thyroid disorders was 24% (86/358). Grade 2 and Grade 3 thyroid disorders were reported in 12.3% (44/358) and 0.3% (1/358) 
of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 1.4% (5/358) of patients. Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 0.6% (2/358) and 0.8% (3/358) of patients, respectively. Grade 2 hypopituitarism occurred in 0.3% (1/358) of patients. Grade 2 and Grade 3 adrenal insufficiency occurred in 1.7% (6/358) and 1.4% (5/358) of patients, respectively. Diabetes mellitus including Type 1 
diabetes mellitus was not reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 12.1 weeks (range: 1.9‑58.3). Resolution occurred in 30 patients (35.3%). Time to resolution ranged from 1.4 to 72.4+ weeks. In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of thyroid disorders was 43.1% (138/320). Grade 2 and Grade 3 thyroid 
disorders were reported in 23.1% (74/320) and 0.9% (3/320) of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 0.6% (2/320) of patients, all Grade 2. Adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 4.7% (15/320) of patients. Grade 2 and Grade 3 adrenal insufficiency cases were reported in 2.2% (7/320) and 1.9% (6/320) of patients, respectively. 
Median time to onset of these endocrinopathies was 12.3 weeks (range: 2.0‑89.7 weeks). Resolution occurred in 50 patients (35.2%). Time to resolution ranged from 0.9 to 132.0+ weeks. Immune-related skin adverse reactions In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of rash was 29.5% (1215/4122). The majority of cases were Grade 1 in severity reported in  22.4% 
(924/4122) of patients. Grade 2 and Grade 3 cases were reported  5.7% (235/4122) and  1.4% (56/4122) of patients respectively. Median time to onset was 6.3 weeks (range:0.1‑121.1). Resolution occurred in 779 patients (64.6%) with a median time to resolution of 18.1 weeks (0.1 ‑ 192.7+). In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in 
melanoma, the incidence of rash was 65.0% (291/448). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 20.3% (91/448) and 7.6% (34/448) of patients, respectively. Median time to onset was 0.5 months (range: 0.0‑19.4). Resolution occurred in 191 patients (65.9%) with a median time to resolution of 11.4 weeks (range: 0.1‑150.1+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in 
combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of rash was 47.7% (318/666). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 13.7% (91/666) and 3.9% (26/666) of patients, respectively. Median time to onset was 1.0 months (range: 0.0‑33.8). Resolution occurred in 228 patients (71.9%) with a median time to resolution of 12.1 weeks (range: 0.1‑268.7+). 
In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of rash was 35.0% (218/622). Grade 2, Grade 3 and Grade 4 cases were reported in 11.3% (70/622), 3.4% (21/622) and 0.2% (1/622) of patients, respectively. Median time to onset was 1.1 months (range: 0.0 22.3). Resolution occurred in 150 patients (69.1%) 
with a median time to resolution of 11.9 weeks (range: 0.3‑176.9+).  In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of rash was 24.5% (267/1092). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 6.4% (70/1092), and 2.5% (27/1092) of patients, respectively. Median time to 
onset was 9.1weeks (range: 0.1‑97.4). Resolution occurred in 166 patients (62.2%) with a median time to resolution of19.1 weeks (range: 0.1‑188.1+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of rash was 37.7% (135/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were 
reported in 11.5% (41/358), 4.2% (14/358), and 0.3% (1/358) of patients, respectively. Median time to onset was 3.3 weeks (range: 0.1‑83.1). Resolution occurred in 96 patients (71.6%) with a median time to resolution of 9.4 weeks (range: 0.1+‑84.1+). In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of rash was 62.8% 
(201/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 23.1% (74/320) and 10.6% (34/320) of patients, respectively. Median time to onset was 6.14 weeks (range: 0.1‑104.4 weeks). Resolution occurred in 137 patients (68.2%) with a median time to resolution of 18.1 weeks (range: 0.1‑130.6+ weeks). Rare cases of SJS and TEN some of them with fatal outcome have been observed 
(see sections 4.2 and 4.4). Infusion reactions In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 3.9% (160/4122), including 9 Grade 3 and 3 Grade 4 cases. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 3.8% (17/448); all were 
Grade 1 or 2 in severity. Grade 2 cases were reported in 2.2% (10/448) of patients. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 3.8% (25/666); all were Grade 1 or 2 in severity. Grade 2 cases were reported in 2.4% (16/666) of patients. Median time to onset 
was 0.7 months (range: 0.0 22.6). Resolution occurred in 23 patients (92.0%) with a median time to resolution of 0.1 weeks (range: 0.1 79.1+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 7.2% (45/622); Grade 1, Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 3.4% (21/622), 
3.2% (20/622) and 0.6% (4/622) of patients, respectively. In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 10.6% (116/1092). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 6.5% (71/1092), 1.4% (15/1092) and 0.2% 
(2/1092) of patients, respectively.  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 4.7% (17/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.2% (8/358), 0.3% (1/358), and 0.3% (1/358) of patients, respectively. In 
patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 2.5% (8/320). All 8 patients were Grade 1 or 2 in severity. Grade 2 cases were reported in 0.3% (1/320) of patients.  Complications of allogeneic HSCT in classical Hodgkin lymphoma Rapid onset of GVHD has been reported with nivolumab use before 
and after allogeneic HSCT (see section 4.4). In 62 evaluated patients from two cHL studies who underwent allogeneic HSCT after discontinuing nivolumab monotherapy, Grade 3 or 4 acute GVHD was reported in 17/62 patients (27.4%). Hyperacute GVHD, defined as acute GVHD occurring within 14 days after stem cell infusion, was reported in four patients (6%). A steroid‑requiring febrile syndrome, 
without an identified infectious cause, was reported in six patients (12%) within the first 6 weeks post‑transplantation. Steroids were used in four patients and three patients responded to steroids. Hepatic veno‑occlusive disease occurred in two patients, one of whom died of GVHD and multi‑organ failure. Nineteen of 62 patients (30.6%) died from complications of allogeneic HSCT after nivolumab. The 
62 patients had a median follow‑up from subsequent allogeneic HSCT of 38.5 months (range: 0‑68 months). Elevated liver enzymes when nivolumab is combined with cabozantinib in RCC In a clinical study of previously untreated patients with RCC receiving nivolumab in combination with cabozantinib, a higher incidence of Grades 3 and 4 ALT increased (10.1%) and AST increased (8.2%) were 
observed relative to nivolumab monotherapy in patients with advanced RCC. In patients with Grade ≥2 increased ALT or AST (n=85): median time to onset was 10.1 weeks (range: 2.0 to 106.6 weeks), 26% received corticosteroids for median duration of 1.4 weeks (range: 0.9 to 75.3 weeks), and resolution to Grades 0‑1 occurred in 91% with median time to resolution of 2.3 weeks (range: 0.4 
to 108.1+ weeks). Among the 45 patients with Grade ≥2 increased ALT or AST who were rechallenged with either nivolumab (n=10) or cabozantinib (n=10) administered as a single agent or with both (n=25), recurrence of Grade ≥2 increased ALT or AST was observed in 3 patients receiving OPDIVO, 4 patients receiving cabozantinib, and 8 patients receiving both OPDIVO and cabozantinib. Laboratory 
abnormalities In patients treated with nivolumab monotherapy, the proportion of patients who experienced a shift from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 3.9% for anaemia (all Grade 3), 0.7% for thrombocytopaenia, 0.8% for leucopoenia, 9.6% for lymphopaenia, 1.0% for neutropaenia, 1.9% for increased alkaline phosphatase, 2.7% for increased AST, 2.4% for 
increased ALT, 0.9% for increased total bilirubin, 0.7% for increased creatinine, 2.7% for hyperglycaemia, 1.2% for hypoglycaemia, 4.2% for increased amylase, 7.4% for increased lipase, 5.2% for hyponatraemia, 1.7% for hyperkalaemia, 1.4% for hypokalaemia, 1.2% for hypercalcaemia, 0.7% for hypermagnesaemia, 0.4% for hypomagnesaemia, 0.7% for hypocalcaemia, 0.9% for hypoalbuminaemia, 
and <0.1% for hypernatraemia. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 2.8% for anaemia (all Grade 3), 1.2% for thrombocytopaenia, 0.5% for leucopoenia, 6.7% for lymphopaenia, 0.7% for neutropaenia, 
4.3% for increased alkaline phosphatase, 12.4% for increased AST, 15.3% for increased ALT, 1.2% for increased total bilirubin, 2.4% for increased creatinine, 5.3% for hyperglycaemia, 8.7% for increased amylase, 19.5% for increased lipase, 1.2% for hypocalcaemia, 0.2% each for hypernatraemia and hypercalcaemia, 0.5% for hyperkalaemia, 0.3% for hypermagnesaemia, 4.8% for hypokalaemia, 
and 9.5% for hyponatraemia. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 4.3% for anaemia (all Grade 3), 0.8% for thrombocytopaenia, 0.5% for leucopoenia, 5.3% for lymphopaenia, 1.1% for 
neutropaenia, 2.8% for increased alkaline phosphatase, 6.7% for increased AST, 7.8% for increased ALT, 1.8% for increased total bilirubin, 2.3% for increased creatinine, 7.2% for hyperglycaemia, 2.2% for hypoglycaemia, 11.1% for increased amylase, 20.2% for increased lipase, 0.5% for hypocalcaemia, 1.2% for hypercalcaemia, 2.2% for hyperkalaemia, 0.9% for hypermagnesaemia, 0.3% for 
hypomagnesaemia 2.2% for hypokalaemia, and 9.2% for hyponatraemia. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 4.6% for anaemia, 1.0% for thrombocytopaenia, 1.2% for leucopoenia, 10.6% for 
lymphopaenia, 1.3% for neutropaenia, 3.2% for increased alkaline phosphatase, 6.5% for increased AST, 6.7% for increased ALT, 1.2% for increased total bilirubin, 0.5% for increased creatinine, 3.6% for hyperglycaemia, 1.1% for hypoglycaemia, 5.6% for increased amylase, 12.5% for increased lipase, 0.7% for hypernatraemia, 10.0% for hyponatraemia, 2.8% for hyperkalaemia, 3.7% for 
hypokalaemia, 1.0% for hypercalcaemia, and 0.3% each for hypocalcaemia and hypermagnesaemia. In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 16.3% for anaemia, 
5.8% for thrombocytopaenia, 11.5% leukopaenia, 15.4% for lymphopaenia, 26.1% neutropaenia, 3.0% for increased alkaline phosphatase, 4.2% for increased AST, 3.1% for increased ALT, 2.3% for increased bilirubin, 1.4% for increased creatinine, 5.9% for increased amylase, 4.0% for increased lipase, 0.6% for hypernatraemia, 8.7% for hyponatraemia, 1.7% for hyperkalaemia, 7.4% for 
hypokalaemia, 1.0% for hypercalcaemia, 2.0% for hypocalcaemia, 1.5% for hypomagnesaemia, 3.1% for hyperglycaemia, and 0.6% for hypoglycaemia. In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory 
abnormality was as follows: 9.2% for anaemia, 4.3% for thrombocytopaenia, 9.8% for leucopoenia, 5.8% for lymphopaenia, 14.7% for neutropaenia, 1.2% for increased alkaline phosphatase, 3.5% for increased AST, 4.3% for increased ALT, 0% for increased total bilirubin, 1.2% for increased creatinine, 7.1% for hyperglycaemia, 0% for hypoglycaemia, 6.7% for increased amylase, 11.9% for increased 
lipase, 1.4% for hypocalcaemia, 1.2% for hypercalcaemia, 1.7% for hyperkalaemia, 0.3% for hypermagnesaemia, 1.2% for hypomagnesaemia 3.5% for hypokalaemia, and 10.7% for hyponatraemia. In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory 
abnormality was as follows: 3.5% for anaemia (all Grade 3), 0.3% for thrombocytopaenia, 0.3% for leucopoenia, 7.5% for lymphopaenia, 3.5% for neutropaenia, 3.2% for increased alkaline phosphatase, 8.2% for increased AST, 10.1% for increased ALT, 1.3% for increased total bilirubin, 1.3% for increased creatinine, 11.9% for increased amylase, 15.6% for increased lipase, 3.5% for hyperglycaemia, 
0.8% for hypoglycaemia, 2.2% for hypocalcaemia, 0.3% for hypercalcaemia, 5.4% for hyperkalaemia, 4.2% for hypermagnesaemia, 1.9% for hypomagnesaemia 3.2% for hypokalaemia, 12.3% for hyponatraemia, and 21.2% for hypophosphataemia. Immunogenicity Of the 3529 patients who were treated with nivolumab monotherapy 3 mg/kg or 240 mg every 2 weeks and evaluable for the 
presence of anti product antibodies, 328 patients (9.3%) tested positive for treatment emergent anti product antibodies with 21 patients (0.6%) testing positive for neutralising antibodies. Co‑administration with chemotherapy did not affect nivolumab immunogenicity. Of the patients who were treated with nivolumab 240 mg every 2 weeks or 360 mg every 3 weeks in combination with chemotherapy 
and evaluable for the presence of anti‑product‑antibodies, 7.5% tested positive for treatment emergent anti‑product‑antibodies with 0.5% tested positive for neutralising antibodies. Of the patients who were treated with nivolumab in combination with ipilimumab and evaluable for the presence of anti‑nivolumab antibodies, the incidence of anti‑nivolumab antibodies was 26.0% with nivolumab 3 mg/
kg and ipilimumab 1 mg/kg every 3 weeks, 24.9% with nivolumab 3 mg/kg every 2 weeks and ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks, and 37.8% with nivolumab 1 mg/kg and ipilimumab 3 mg/kg every 3 weeks. The incidence of neutralising antibodies against nivolumab was 0.8% with nivolumab 3 mg/kg and ipilimumab 1 mg/kg every 3 weeks, 1.5% with nivolumab 3 mg/kg every 2 
weeks and ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks, and 4.6% with nivolumab 1 mg/kg and ipilimumab 3 mg/kg every 3 weeks. Of patients evaluable for the presence of anti‑ipilimumab antibodies, the incidence of anti‑ipilimumab antibodies ranged from 6.3 to 13.7% and neutralising antibodies against ipilimumab ranged from 0 to 0.4%. Of the patients who were treated with nivolumab in combination 
with ipilimumab and chemotherapy and evaluable for the presence of anti‑nivolumab antibodies or neutralising antibodies against nivolumab, the incidence of anti‑nivolumab antibodies was 33.8% and the incidence of neutralising antibodies was 2.6%. Of the patients who were treated with nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy and evaluable for the presence of anti‑ipilimumab 
antibodies or neutralising antibodies against ipilimumab, the incidence of anti‑ipilimumab antibodies was 7.5%, and the neutralising antibodies was 1.6%. Although the clearance of nivolumab was increased by 20% when anti‑nivolumab‑antibodies were present, there was no evidence of loss of efficacy or altered toxicity profile in the presence of nivolumab antibodies based on the pharmacokinetic and 
exposure‑response analyses for both monotherapy and combination. Paediatric population Only limited safety data of nivolumab as monotherapy or in combination with ipilimumab in children below 18 years of age are available (see section 5.1). No new safety signals were observed in clinical study CA209908 of 151 paediatric patients with high‑grade primary central nervous system (CNS) malignancies, 
relative to data available in adult studies across indications. Elderly No overall differences in safety were reported between elderly (≥ 65 years) and younger patients (< 65 years). Data from SCCHN, adjuvant melanoma, and adjuvant OC or GEJC patients 75 years of age or older are too limited to draw conclusions on this population (see section 5.1). Data from dMMR or MSI H CRC patients 75 years 
of age or older are limited (see section 5.1). Data from cHL patients 65 years of age or older are too limited to draw conclusions on this population (see section 5.1). In MPM patients, there was a higher rate of serious adverse reactions and discontinuation rate due to adverse reactions in patients 75 years of age or older (68% and 35%, respectively) relative to all patients who received nivolumab in 
combination with ipilimumab (54% and 28%, respectively). For patients treated with nivolumab in combination with cabozantinib, data from RCC patients 75 years of age or older are too limited to draw conclusions on this population (see section 5.1). Hepatic or renal impairment In the non‑squamous NSCLC study (CA209057), the safety profile in patients with baseline renal or hepatic impairment 
was comparable to that in the overall population. These results should be interpreted with caution due to the small sample size within the subgroups. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked 
to report any suspected adverse reactions via the national reporting system listed in listed in Appendix V. 7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol‑Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254 Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867 Ireland 8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/15/1014/001 EU/1/15/1014/002 EU/1/15/1014/003 
EU/1/15/1014/004 9. DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION Date of first authorisation: 19 June 2015 Date of latest renewal: 23 April 2020 10. DRUG DISPENSING CLASSIFICATION Medicinal product subject to restricted medical prescription 11. DATE OF REVISION OF THE TEXT 01 April 2022. Detailed information on 
this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu
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OPDIVO + YERVOY, the only dual 
immuno-therapy approved in EU to 
provide the opportunity for longer life**

and all the moments in between.

BUILT TO
LAST

Now fully reimbursed in 1L uMPM and 1L mNSCLC*

For more support

FR NL

REGIMEN

OPDIVO in combination with ipilimumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the fi rst-line treatment 
of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR mutation or ALK translocation.
OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the fi rst-line treatment of adult patients with unresectable malignant 
pleural mesothelioma.
** versus comparator in CheckMate 743 and CheckMate 9LA
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*With 2 cycles of platinum-based chemotherapy for 1L mNSCLC
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