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AD, atopische dermatitis.
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   Antilichamen (geproduceerd door B-cellen): Voorkomen of 
verminderen van infecties door extracellulaire pathogenen 
te verwijderen.

   CD8+ T-cellen (cytotoxische T-cellen): Intracellulaire 
pathogenen verminderen, beheersen en verwijderen.

   CD4+ T-cellen: Spelen een rol bij het verminderen, het 
controleren en het verwijderen van extracellulaire en 
intracellulaire pathogenen door hun vermogen tot homing 
en cytokineproductie. De vaccinatie tegen virussen betreft 
voornamelijk:

•  Folliculaire T-helper (Tfh) cellen die voornamelijk 
interleukine (IL)-21 produceren en B-cel-hulp bieden

•  T-helper 1 (Th1) effectorcellen die interferon (IFN)-γ, 
tumornecrosefactor (TNF)-α / (TNF)-β, en IL-2 produceren

Effectormechanismen geactiveerd door virus-vaccinatie1:

Vaccinatie tegen SARS-CoV-2 is afhankelijk van verschillende immunologische 
effectoren waaronder het effect van humane antilichamen en de Th1 celrespons1-3

Dupixent vermindert de immuunrespons van vaccins  
niet door het doelgericht werkingsmechanisme4-6

Antilichaam responsen op tetanus- en meningokokken-polysaccharidevaccins waren vergelijkbaar  
bij patiënten behandeld met Dupixent tov patiënten behandeld met placebo4

Fase 2b-onderzoek ter beoordeling van de respons 
op tetanus- (T-celafhankelijk) en op meningokokken- 

(T-celonafhankelijk) vaccins bij AD-patiënten  
die behandeld zijn met dupilumab4,6
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   Dupixent is een gerichte immunomodulator en 
geen breed spectrum immunosuppressor7,8

   Dupixent is de eerste behandeling voor het 
specifiek moduleren van belangrijke immuun-
mechanismen bij atopische dermatitis door IL-4- 
en IL-13-signalering te remmen, de belangrijkste 
factoren van type 2-ontsteking (anti-IL-4Rα)4,5 

   IL-4 en IL-13 zijn cytokinen die worden 
geproduceerd door T-helper 2 (Th2) cellen, 
effectorcellen die reageren op extracellulaire 
pathogenen (bacteriën en parasitaire wormen)1



Aanbevelingen van de ETFAD1

Samenvatting van de veiligheid en werkzaamheid van mogelijke SARS-CoV-2 
vaccins voor patiënten die immunotherapie gebruiken2 

   De risico-batenverhouding van momenteel goedgekeurde vaccins is beter dan het risico op een infectie  
met SARS-CoV-2. 

  AD is geen contra-indicatie voor vaccinatie.

   Van COVID-19 vaccinatie wordt niet vermoed dat het leidt tot verergering van AD, omdat de 
vaccinatierespons wordt verschoven naar Th1 cellen.

   Systemische immunosuppressiva en JAK-remmers die worden gebruikt om AD te behandelen, kunnen de 
vaccinatierespons verzwakken, maar er wordt geen verzwakking verwacht voor dupilumab. 

AZA: Niet-levende en levend-verzwakte/
levende vaccinresponsen worden 
geassocieerd met een verminderde 
immunogeniciteit, zoals verminderde 
humorale afweer

CsA: Niet-levende en levend-verzwakte 
of levende vaccins worden geassocieerd 
met een algemeen negatief effect op de 
immuunrespons, dwz verminderde humorale 
afweer en seroconversie

MTX: Niet-levend vaccin wordt over het 
algemeen geassocieerd met een negatief 
effect op immunogeniciteit, waaronder 
verminderde humorale afweer

JAK-remmers: Beperkt bewijs; 
immunogeniciteit wordt behouden met 
niet-levend en levend-verzwakt/levend 
vaccin, hoewel langdurige seroprotectie 
onvoldoende kan zijn

Systemische corticosteroïden: Verminderde 
seroconversiepercentages en/of 
verminderde immuunrespons en humorale 
afweer, met name bij hoge dosis-schema > 
20 mg/dag

Dupilumab: Geen significant effect op 
humorale afweer

Er is geen duidelijk bewijs om systemische AD-medicatie te pauzeren vóór of na COVID vaccinatie,  
maar artsen kunnen het volgende overwegen1:

  Onderbreek immunosuppressiva tijdens vaccinatie

• Vanaf de vaccinatiedag tot 1-week erna voor JAK-remmers en CsA of 2 weken erna voor MTX en AZA;
• of gebruik de laagst mogelijke dosis.

   Klinische beslissing voor iedere AD patiënt die behandeld wordt met immuunsuppresiva, rekening houdend met 
het specifieke geneesmiddel en vaccin:

• Onvoldoende antilichaamrespons is géén reden tot bezorgdheid
• De risico-batenverhouding van vaccins is gunstig voor patiënten met atopische dermatitis
•  Indien de AD behandeling voor een langere periode (>3 weken) wordt verlaagd of onderbroken omwille van een 

COVID-19 vaccinatie is er een risico op AD opflakkeringen

  Het meten van antilichamen tegen SARS-CoV-2 om het succes te beoordelen van immunisatie

AD, atopische dermatitis; AZA, azathioprine; CsA, cyclosporine; ETFAD, European Task Force for AD; JAK, Janus kinase; MTX, methotrexaat. 
1. Thyssen JP, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021. doi : 10.1111/jdv.17167. 2. Gresham LM, et al. JAAD. 2021; doi : https ://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.01.047. 
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Azathioprine (AZA) +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Cyclosporine (CsA) +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Méthotrexaat (MTX) +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Mycofenolaatmofetil 
(MMF) +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

JAK-remmers (JAKi) + + + + + + + +

Systemische 
corticosteroïden +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Dupilumab  
(IL-4/13-remmer) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

 Geen tot minimaal risico         Minimaal risico         Laag risico         Hoog risico

++ Goede antilichaamniveaus  

+ Gebalanceerde antilichaamniveaus met enkele melidingen van verlaagde antilichaamniveaus

+/- Variabele antilichaamniveaus



Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie wor-
den vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dupixent 300 mg/200 mg 
oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Dupixent 300 mg/200 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde 
pen KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dupilumab 300 mg/200mg oplossing voor injectie in een 
voorgevulde spuit Elke voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik bevat 300 mg/200 mg dupilumab in een oplossing 
van 2 ml/1,14 ml (150 mg/ml/175 mg/ml) respectievelijk. Dupilumab 300 mg/200mg oplossing voor injectie in een 
voorgevulde pen Elke voorgevulde pen voor eenmalig gebruik bevat 300 mg/200 mg dupilumab in een oplossing van 
2  ml/1,14 ml (150  mg/ml/175 mg/ml) respectievelijk . Dupilumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam 
gericht tegen interleukine (IL)-4 receptor alfa dat de IL-4/IL-13-signaaltransductie blokkeert en wordt geproduceerd uit 
ovariumcellen van de Chinese hamster (CHO, Chinese hamster ovary) door middel van recombinant-DNA-technologie. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.  FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie (injectie) Een 
heldere tot licht doorschijnende, kleurloze tot lichtgele steriele oplossing, die vrij is van zichtbare deeltjes, met een pH 
van ongeveer 5,9. THERAPEUTISCHE INDICATIES  Atopische dermatitis Volwassenen en adolescenten Dupixent is ge-
indiceerd voor de behandeling van matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis bij volwassenen en adolescenten in 
de leeftijd van 12 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een systemische behandeling. Kinderen van 6 tot en met 
11 jaar oud Dupixent is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige atopische dermatitis bij kinderen van 6 tot en met 
11 jaar oud die in aanmerking komen voor systemische behandeling. Astma Dupixent is geïndiceerd bij volwassenen en 
adolescenten van 12 jaar en ouder als aanvullende onderhoudsbehandeling van ernstig astma met type 2 inflammatie 
gekenmerkt door verhoogde bloedeosinofielen en/of verhoogde fractie van stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht 
(FeNO), zie rubriek 5.1, die onvoldoende kunnen worden behandeld met hooggedoseerde ICS plus een ander genees-
middel voor onderhoudsbehandeling.  Chronische rinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)  Dupixent is geïndiceerd als 
aanvullende therapie met intranasale corticosteroïden voor de behandeling van volwassenen met ernstige CRSwNP voor 
wie behandeling met systemische corticosteroïden en/of chirurgie geen adequate ziektecontrole biedt.  DOSERING EN 
WIJZE VAN TOEDIENING  De behandeling dient te worden opgestart door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die 
bekend zijn met de diagnose en behandeling van de aandoeningen waarvoor dupilumab is geïndiceerd (zie rubriek 4.1). 
Dosering Atopische dermatitis Volwassenen De aanbevolen dosis dupilumab voor volwassen patiënten is een startdosis 
van 600 mg (twee injecties van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken, toegediend als subcutane 
injectie. Adolescenten (12 tot 17 jaar oud) De aanbevolen dosis dupilumab voor adolescente patiënten van 12 tot 17 jaar 
is gespecificeerd in tabel 1. Tabel 1: Dosis dupilumab voor subcutane toediening bij adolescente patiënten van 12 
tot 17 jaar oud met atopische dermatitis

Lichaamsgewicht van de patiënt Initiële dosis
Volgende doses (eenmaal per twee 

weken)

minder dan 60 kg 400 mg (twee injecties van 200 mg) 200 mg

60 kg of meer 600 mg (twee injecties van 300 mg) 300 mg
 Kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud De aanbevolen dosis dupilumab voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud is 
gespecificeerd in tabel 2. Tabel 2: Dosis dupilumab voor subcutane toediening bij kinderen van 6 tot en met 11 
jaar oud met atopische dermatitis 

Lichaamsgewicht van de patiënt Initiële dosis Volgende doses    

15 kg tot  minder dan 60 kg
300 mg (één injectie van 300 mg) op dag 1, 

gevolgd door 300 mg op dag 15
300 mg elke 4 weken (Q4W)*,  

te starten 4 weken na de dosis van dag 15

60 kg of meer 600 mg (twee injecties van 300 mg) 300 mg elke twee weken (Q2W)

 * De dosis kan naargelang het oordeel van de arts verhoogd worden naar 200 mg Q2W bij patiënten met een lichaams-
gewicht van 15 kg tot minder dan 60 kg. Dupilumab kan gebruikt worden met of zonder behandeling met topische cor-
ticosteroïden. Het is mogelijk topische calcineurineremmers te gebruiken, maar dit zou moeten worden beperkt tot enkel 
de probleemgebieden, zoals het gezicht, de hals, intertrigineuze gebieden en de genitaliën.   Als patiënten na 16 weken 
behandeling voor atopische dermatitis geen reactie vertonen, overweeg dan de behandeling te stoppen. Sommige patiën-
ten met een initiële gedeeltelijke respons kunnen daarna verbetering ervaren met voortzetting van de behandeling na 16 
weken. Als een onderbreking van de behandeling met dupilumab noodzakelijk wordt, kunnen patiënten nog steeds met 
succes opnieuw behandeld worden. Astma De aanbevolen dosering dupilumab voor volwassenen en adolescenten (van 12 
jaar en ouder) is: Voor patiënten met ernstig astma en die orale corticosteroïden gebruiken of voor patiënten met ernstig 
astma en comorbide matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis of volwassenen met comorbide ernstige chronische 
rinosinusitis met neuspoliepen, een initiële dosis van 600 mg (twee injecties van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal 
per twee weken, toegediend als subcutane injectie. Voor alle andere patiënten een initiële dosis van 400 mg (twee injecties 
van 200 mg), gevolgd door 200 mg eenmaal per twee weken, toegediend als subcutane injectie.  Patiënten die gelijktijdig 
orale corticosteroïden ontvangen, kunnen hun dosis steroïden verlagen als er klinische verbetering is opgetreden met du-
pilumab (zie rubriek 5.1). Het verlagen van steroïden dient geleidelijk te gebeuren (zie rubriek 4.4). Dupilumab is bedoeld 
voor langdurige behandeling. De noodzaak van het voortzetten van de behandeling dient ten minste jaarlijks geëvalueerd te 
worden op basis van de beoordeling van de arts op de mate van astmacontrole van de patiënt. Chronische rinosinusitis met 
neuspoliepen (CRSwNP) De aanbevolen dosis dupilumab voor volwassen patiënten is een initiële dosis van 300 mg, gevolgd 
door 300 mg eenmaal per twee weken. Dupilumab is bedoeld voor langdurige behandeling. Als patiënten na 24 weken 
behandeling voor CRSwNP geen reactie vertonen, overweeg dan de behandeling te stoppen. Sommige patiënten met een 
initiële gedeeltelijke respons kunnen daarna verbetering ervaren met voortzetting van de behandeling na 24 weken. Gemiste 
dosis  In het geval van een gemiste dosis, deze zo snel mogelijk alsnog toedienen. Daarna de dosering hervatten volgens 
het normale tijdschema. Speciale populaties Ouderen (≥ 65 jaar) Voor ouderen hoeft de dosis niet te worden aangepast (zie 
rubriek 5.2). Nierfunctiestoornis Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis. 
Er is zeer beperkte informatie beschikbaar over patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (zie rubriek 5.2). Leverfunc-
tiestoornis Er is geen informatie beschikbaar over patiënten met een leverfunctiestoornis (zie rubriek 5.2). Lichaamsgewicht 
De dosis hoeft niet te worden aangepast aan het lichaamsgewicht voor patiënten met astma van 12 jaar en ouder of bij 
volwassenen met atopische dermatitis (zie rubriek 5.2). Voor patiënten van 12 tot 17 jaar met atopische dermatitis is de 
aanbevolen dosis 200 mg (< 60 kg) of 300 mg (≥ 60 kg) eenmaal per twee weken. Voor patiënten van 6 tot en met 11 jaar 
oud met atopische dermatitis zijn de aanbevolen doses 300 mg Q4W met de mogelijkheid tot een verhoging naar 200 mg 
Q2W (15 kg tot < 60 kg) en 300 mg Q2W (≥ 60 kg). Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van dupilumab 
bij kinderen met atopische dermatitis jonger dan 6 jaar zijn niet vastgesteld. De veiligheid en werkzaamheid van dupilumab 
bij kinderen met een lichaamsgewicht van < 15 kg zijn niet vastgesteld (zie rubriek 5.2). Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
De veiligheid en werkzaamheid van dupilumab bij kinderen met ernstig astma jonger dan 12 jaar zijn niet vastgesteld (zie 
rubriek 5.2). Er zijn geen gegevens beschikbaar. CRSwNP doet zich normaal gesproken niet voor bij kinderen. De veiligheid 
en werkzaamheid bij kinderen met CRSwNP jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld (zie rubriek 5.2). Er zijn geen gegevens 
beschikbaar. Wijze van toediening Subcutaan gebruik De voorgevulde pen met dupilumab is niet bedoeld voor gebruik bij 
kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud met atopische dermatitis is de voorgevulde spuit 
met dupilumab de geschikte presentatie voor toediening aan deze populatie. Dupilumab wordt toegediend door middel 
van subcutane injectie in de dij of buik, met uitzondering van het gebied van 5 cm rond de navel. Indien iemand anders 
de injectie toedient, kan de bovenarm ook worden gebruikt. Voor de eerste dosis van 600 mg moeten twee injecties van 
300 mg Dupixent na elkaar toegediend worden op verschillende injectieplaatsen. Het wordt aanbevolen om van injectie-
plaats te wisselen bij iedere injectie. Dupilumab niet injecteren in pijnlijke, beschadigde of gekneusde huid of in de buurt 
van littekenweefsel. Een patiënt mag zelf dupilumab toedienen of de mantelzorger van de patiënt kan dupilumab toedienen 
indien de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bepaalt dat dit aangewezen is. De patiënt en/of mantelzorgers moe-
ten goed worden geïnstrueerd in het voorbereiden en toedienen van dupilumab voorafgaand aan het gebruik, volgens de 
rubriek “Instructies voor gebruik” in de bijsluiter. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of 
voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). BIJWERKINGEN  Atopische dermatitis Volwassenen met atopische 
dermatitis Samenvatting van het veiligheidsprofiel De meest voorkomende bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats, 
conjunctivitis, blefaritis en orale herpes. Er zijn in het ontwikkelingsprogramma voor atopische dermatitis zeer zeldzame 
gevallen van serumziekte of een serumziekteachtige reactie gemeld (zie rubriek 4.4). In de monotherapie-onderzoeken 
bij volwassenen was het aandeel van de patiënten die stopten met de behandeling als gevolg van ongewenste voorvallen 
1,9 % van de placebogroep, 1,9 % van de dupilumab 300 mg Q2W-groep, 1,5 % van de dupilumab 300 mg QW-groep. In de 
studie bij volwassenen waarbij gelijktijdig met topische corticosteroïden (TCS) werd behandeld, was het aandeel patiënten 
dat stopte met de behandeling als gevolg van ongewenste voorvallen 7,6 % van de placebo + TCS-groep, 1,8 % van de 
dupilumab 300 mg Q2W + TCS-groep, en 2,9 % van de dupilumab 300 mg QW + TCS-groep. Tabel met bijwerkingen 
De veiligheid van dupilumab is beoordeeld in vier gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studies en één 
studie naar dosisbereik bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis. In deze 5 onderzoeken zijn 1689 
proefpersonen behandeld met subcutane injecties met dupilumab, met of zonder gelijktijdige topische corticosteroïden 
(TCS). In totaal zijn 305 patiënten ten minste 1 jaar behandeld met dupilumab. In tabel 3 worden de bijwerkingen opgesomd 
die in klinische studies naar atopische dermatitis en/of in de postmarketingsetting zijn waargenomen, gepresenteerd per 
systeem/orgaanklasse en frequentie, volgens de volgende categorieën: 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). Binnen iedere frequentiegroep worden 
de bijwerkingen aangegeven in volgorde van afnemende ernst. Tabel 3: Lijst van bijwerkingen bij atopische dermatitis 

Systeem/orgaanklasse volgens MedDRA Frequentie Bijwerking

Infecties en parasitaire aandoeningen Vaak Conjunctivitis Orale herpes

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Vaak Eosinofilie

Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden  
Niet bekend

Serumziekte/serumziekteachtige reacties  
Anafylactische reactie* Angio-oedeem*

Zenuwstelselaandoeningen Vaak Hoofdpijn

Oogaandoeningen Vaak  
 
 
Soms

Allergische conjunctivitis  
Oculaire pruritus 
Blefaritis  
Keratitis  
Ulceratieve keratitis

Skeletspierstelsel- en bindweefselaan-
doeningen

Niet bekend Artralgie*

Algemene aandoeningen en toedienings-
plaatsstoornissen

Zeer vaak Reacties op de injectieplaats

 * Uit postmarketingmeldingen Adolescenten met atopische dermatitis (12 tot 17 jaar oud) De veiligheid van dupilumab 
werd beoordeeld in een onderzoek met 250 patiënten van 12 tot 17 jaar oud met matig-ernstige tot ernstige atopische 
dermatitis (AD-1526). Het veiligheidsprofiel van dupilumab bij deze patiënten die tot en met week 16 gevolgd werden, 
was vergelijkbaar met het veiligheidsprofiel uit onderzoeken bij volwassenen met atopische dermatitis. Pediatrische pati-
enten met atopische dermatitis (6 tot en met 11 jaar oud) De veiligheid van dupilumab werd beoordeeld in een onderzoek 
met 367 patiënten van 6 tot en met 11 jaar oud met ernstige atopische dermatitis (AD-1652). Het veiligheidsprofiel van 
dupilumab + TCS bij deze patiënten tot en met week 16 was vergelijkbaar met het veiligheidsprofiel uit onderzoeken bij 
volwassenen en adolescenten met atopische dermatitis. Het langetermijnveiligheidsprofiel van dupilumab waargenomen 
bij kinderen en adolescenten was consistent met dat bij volwassenen met atopische dermatitis. Astma Samenvatting van 
het veiligheidsprofiel De vaakst voorkomende bijwerking was erytheem op de injectieplaats. Anafylactische reactie wordt 
zeer zelden gemeld tijdens het ontwikkelingsprogramma voor astma (rubriek 4.4). In de DRI12544- en QUEST-onderzoe-
ken was het percentage patiënten dat stopte met de behandeling als gevolg van bijwerkingen 4,3 % in de placebogroep, 
3,2 % in de dupilumab 200 mg Q2W-groep, en 6,1 % in de dupilumab 300 mg Q2W-groep. Bijwerkingen in tabelvorm 
In totaal zijn 2888 volwassen en adolescente patiënten met matig tot ernstig astma beoordeeld in 3 gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde onderzoeken in meerdere centra, met een duur van 24 tot 52 weken (DRI12544, QUEST en 
VENTURE). Van deze patiënten hadden 2678 een voorgeschiedenis van 1 of meer ernstige exacerbaties in het jaar 
voorafgaand aan inclusie, ondanks regelmatig gebruik van matige tot hoge doses inhaleerbare corticosteroïden plus 
aanvullende controller(s) (DRI12544 en QUEST). In totaal zijn 210 patiënten met oraal corticosteroïd-afhankelijk astma die 
hoge doses inhaleerbare corticosteroïden ontvingen plus maximaal twee aanvullende basisbehandelingen geïncludeerd 
(VENTURE).  Het veiligheidsprofiel van dupilumab in de 96 weken durende langetermijn veiligheidsstudie (TRAVERSE) was 
consistent met het veiligheidsprofiel dat werd waargenomen in pivotale astmastudies gedurende een behandeling van 
52 weken. In tabel 4 staan de bijwerkingen opgesomd die in klinische onderzoeken naar astma en/of in de postmarke-
tingsetting zijn waargenomen, weergegeven per systeem/orgaanklasse met behulp van de volgende categorieën: 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). Binnen iedere frequentiecategorie worden bijwerkingen vermeld in volgorde van afnemende ernst.    Tabel 
4: Lijst van bijwerkingen bij astma

Systeem/orgaanklasse volgens 
MedDRA

Frequentie Bijwerking

Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden Niet 
bekend

Anafylactische reactie Angio-oedeem*

Oogaandoeningen Zelden Keratitis

Skeletspierstelsel- en bindweefselaan-
doeningen

Niet bekend Artralgie*

Algemene aandoeningen en toedienings-
plaatsstoornissen

Zeer vaak  
Vaak  
Vaak  
Vaak

Injectieplaatserytheem  
Injectieplaatsoedeem  
Injectieplaatspijn   
Injectieplaatspruritus

* Uit postmarketingmeldingen  Chronische rinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) Samenvatting van het veiligheids-
profiel De meest voorkomende bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats en zwelling van de injectieplaats. In de 
veiligheidspool was het percentage patiënten dat stopte met de behandeling als gevolg van bijwerkingen 2,0 % in de 
dupilumab 300 mg Q2W-groep en 4,6 % in de placebogroep. Bijwerkingen in tabelvorm In totaal werden 722 volwassen 
patiënten met CRSwNP geëvalueerd in 2 gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoeken in meerdere centra met 
een duur van 24 tot 52 weken (SINUS-24 en SINUS-52). De veiligheidspool bestond uit gegevens van de eerste 24 weken 
van de behandeling. In tabel 5 staan de bijwerkingen opgesomd die in klinische onderzoeken naar CRSwNP en/of in de 
postmarketingsetting zijn waargenomen, weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie, met behulp van de 
volgende categorieën: 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). Binnen iedere frequentiecategorie worden bijwerkingen vermeld in volgorde 
van afnemende ernst. Tabel 5. Lijst van bijwerkingen bij CRSwNP

Systeem/orgaanklasse volgens MedDRA Frequentie Bijwerking

Infecties en parasitaire aandoeningen Vaak Conjunctivitis 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Vaak Eosinofilie

Immuunsysteemaandoeningen Niet bekend Anafylactische reactie* Angio-oedeem*

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Niet bekend Artralgie*

Algemene aandoeningen en toedieningsplaats-
stoornissen

Vaak Reacties op de injectieplaats  
Zwelling van de injectieplaats

* Uit postmarketingmeldingen  Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen bij de indicaties atopische dermatitis, astma 
en CRSwNP Overgevoeligheid Er zijn na toediening van dupilumab gevallen van een anafylactische reactie, angio-oe-
deem, serumziekte of een serumziekteachtige reactie gemeld (zie rubriek 4.4). Conjunctivitis en keratitis gerelateerde 
voorvallen Conjunctivitis en keratitis kwamen vaker voor bij patiënten met atopische dermatitis die dupilumab ontvingen. 
De meeste patiënten met conjunctivitis of keratitis herstelden of waren herstellende tijdens de behandelingsperiode. 
Bij de patiënten met astma was de frequentie van conjunctivitis en keratitis lager en vergelijkbaar tussen dupilumab 
en placebo. Bij CRSwNP-patiënten was de frequentie van conjunctivitis hoger bij dupilumab dan bij placebo, hoewel 
lager dan waargenomen bij patiënten met atopische dermatitis. Er werden geen gevallen van keratitis gemeld in het 
CRSwNP-ontwikkelingsprogramma (zie rubriek 4.4). Eczema herpeticum Eczema herpeticum werd gemeld bij < 1 % van 
de dupilumab groepen en bij < 1 % van de placebogroep in de 16 weken durende monotherapie studies bij atopische 
dermatitis. In de 52 weken durende dupilumab + TCS studie bij atopische dermatitis is eczema herpeticum gemeld 
bij 0,2  % van de dupilumab + TCS-groep en 1,9  % van de placebo + TCS-groep. Eosinofilie Patiënten die werden 
behandeld met dupilumab hadden een grotere gemiddelde initiële verhoging vanaf baseline van het aantal eosinofielen 
in vergelijking met patiënten die met een placebo werden behandeld. Het aantal eosinofielen nam af gedurende de 
onderzoeksbehandeling tot nabij het niveau bij baseline en ging terug naar de baselinewaarden tijdens de astma open-la-
bel uitbreidings veiligheidsstudie (TRAVERSE). Tijdens de behandeling optredende eosinofilie (≥ 5.000 cellen/mcl) werd 
gemeld bij < 2 % van de patiënten behandeld met dupilumab en < 0,5 % bij patiënten die placebo ontvingen. Infecties 
In de 16 weken durende klinische monotherapie-studies bij atopische dermatitis zijn ernstige infecties gemeld bij 1,0 % 
van de patiënten onder placebo en 0,5 % van de patiënten behandeld met dupilumab. In de 52 weken durende CHRO-
NOS-studie bij atopische dermatitis zijn ernstige infecties gemeld bij 0,6 % van de patiënten onder placebo en 0,2 % 
van de patiënten behandeld met dupilumab. Er werd geen toename waargenomen in de totale incidentie van infecties 
met dupilumab in vergelijking met placebo in de veiligheidspool voor klinische onderzoeken naar CRSwNP. In de 52 
weken durende SINUS-52-studie zijn ernstige infecties gemeld bij 1,3 % van de patiënten behandeld met dupilumab en 
1,3 % van de patiënten met placebo. Immunogeniciteit Zoals bij alle therapeutische proteïnen bestaat ook bij dupilumab 
kans op immunogeniciteit. Reacties door antistoffen tegen het geneesmiddel (ADA’s) hadden over het algemeen geen 
invloed op de blootstelling aan dupilumab, veiligheid of werkzaamheid. Ongeveer 5 % van de patiënten met atopische 
dermatitis, astma of CRSwNP die dupilumab 300 mg Q2W ontvingen gedurende 52 weken, ontwikkelden ADA’s tegen 
dupilumab; ongeveer 2 % vertoonde een blijvende ADA-respons, en ongeveer 2 % had neutraliserende antistoffen. Er 
werden gelijkaardige resultaten waargenomen bij pediatrische patiënten (6 tot en met 11 jaar oud) met atopische der-
matitis die dupilumab 200 mg Q2W of 300 mg Q4W ontvingen gedurende 16 weken. Ongeveer 16 % van de adolescente 
patiënten met atopische dermatitis die dupilumab 300 mg of 200 mg Q2W ontvingen gedurende 16 weken, ontwikkelden 
antistoffen tegen dupilumab; ongeveer 3 % vertoonde een blijvende ADA-respons, en ongeveer 5 % had neutraliserende 
antistoffen. Ongeveer 9 % van de patiënten met astma die dupilumab 200 mg Q2W ontvingen gedurende 52 weken, 
ontwikkelden antilichamen tegen dupilumab; ongeveer 4 % vertoonde een blijvende ADA-respons, en ongeveer 4 % had 
neutraliserende antistoffen. Ongeacht de leeftijd of populatie was ongeveer 2-4 % van de patiënten in de placebogroepen 
positief voor antilichamen tegen dupilumab; ongeveer 2 % vertoonde een blijvende ADA-respons, en ongeveer 1 % had 
neutraliserende antistoffen. Minder dan 1 % van de patiënten die dupilumab ontvingen aan goedgekeurde dosisregimes 
vertoonde hoge titer ADA’s die werd geassocieerd met verminderde blootstelling en werkzaamheid. Daarnaast was er 
één patiënt met serumziekte en één met een serumziekteachtige reactie (< 0,1 %) geassocieerd met hoge ADA-titers 
(zie rubriek 4.4). Pediatrische patiënten Het veiligheidsprofiel waargenomen bij kinderen met atopische dermatitis van 6 
tot en met 11 jaar oud en bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar met atopische dermatitis en astma in klinische 
onderzoeken was vergelijkbaar met dat bij volwassenen. De veiligheid op lange termijn van dupilumab werd beoordeeld 
bij 89 adolescente patiënten die werden geïncludeerd in een open-label uitbreidingsstudie naar matig tot ernstig astma 
(TRAVERSE). In deze studie werden patiënten gevolgd gedurende maximaal 96 weken. Het veiligheidsprofiel van dupilu-
mab in TRAVERSE was consistent met het veiligheidsprofiel dat werd waargenomen in pivotale astmastudies gedurende 
een behandeling van 52 weken. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het ge-
neesmiddel 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 vermoedelij-
ke bijwerkingen te melden via : België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – Afdeling 
Vigilantie – Postbus 97 – B-1000 Brussel Madou – Website: www.fagg.be – E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.
be Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy –crpv@chru-nancy.fr – Tél.: (+33) 383 656085/87 
OF Division de la Pharmacie et des Médicaments – Direction de la santé, Luxembourg – pharmacovigilance@ms.etat.
lu – Tél.: (+352) 24785592 – https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesi-
rables-medicaments.html Nederland: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb – Website: www.lareb.nl HOUDER VAN 
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