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De lidstaten dienen zich ervan te verzekeren dat alle hieronder beschreven voorwaarden of beperkingen 
met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel worden geïmplementeerd:  
 
De vergunninghouder dient zich ervan te verzekeren dat de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg 
die verwacht wordt Fabrazyme voor te schrijven/te gebruiken over een opleidingspakket beschikt dat 
bestemd is voor het faciliteren van de opleiding voor patiënten/zorgverleners en eveneens voor het 
begeleiden van voorschrijvers met betrekking tot de evaluatie en selectie van patiënten en de 
organisatorische vereisten voor thuisinfusie. 
 
Het opleidingspakket moet bestaan uit: 

 Handleiding voor thuisinfusie voor de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg 
 Handleidingen voor thuisinfusie voor patiënten 
 Samenvatting van de productkenmerken en bijsluiter 

 
Het opleidingsmateriaal voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorgmoet informatie over de 
volgende belangrijke elementen bevatten: 

- Richtlijnen met betrekking tot de evaluatie en selectie van patiënten en organisatorische 
vereisten voor thuisinfusie. 

- De voorschrijvend arts bepaalt welke patiënten in aanmerking kunnen komen voor 
thuistherapie of zelftoediening van Fabrazyme. 

- De voorschrijvend arts is verantwoordelijk voor een geschikte training van niet-medisch 
personeel, zoals de patiënt, voor het zelf toedienen, of van een zorgverlener voor het toedienen 
van de behandeling thuis, als de voorschrijvend arts beslist dat dit van toepassing is. 

- Regelmatige controle van de toediening door de patiënt en/of zorgverlener is vereist ter garantie 
van het behoud van een optimale werkwijze. 

- De opleiding voor de patiënt en/of zorgverlener moet de volgende elementen behandelen: 
- Het is essentieel om strikt de voorgeschreven dosis en infusiesnelheid te volgen  
- Bereidingsmethode en wijze van toediening van Fabrazyme 
- Instructie voor het behandelen van mogelijke bijwerkingen 
- Instructie om dringend medische hulp in te winnen bij beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg in geval van een bijwerking tijdens een infusie 
- De vereiste om dringend medische hulp in te winnen in geval er geen veneuze toegang kan 

worden verkregen of bij gebrek aan effectiviteit 
- De vereiste om een dagboek bij te houden om elke gekregen thuisbehandeling te 

documenteren en het bij elk bezoek mee te brengen  
- De voorschrijvend arts dient te controleren dat alle nodige vaardigheden zijn vergaard door het 

niet-medisch personeel en dat Fabrazyme veilig en doeltreffend thuis kan worden toegediend. 
 
Het opleidingsmateriaal voor patiënten moet informatie over de volgende belangrijke elementen 
bevatten: 

- De voorschrijvend arts kan beslissen dat Fabrazyme thuis kan worden toegediend. De vereiste 
mate van ondersteuning voor thuisinfusies zal worden besproken en overeengekomen door de 
patiënt en/of zorgverlener en de voorschrijvend arts. 

- De behandelend arts bepaalt welke patiënten er in aanmerking kunnen komen voor thuisinfusies 
of zelftoediening van Fabrazyme en treft de nodige regelingen voor thuisbehandeling en voor 
de opleiding van de patiënt en/of zorgverlener in de specifieke vaardigheden die hiervoor nodig 
zijn. 



- Niet-medisch personeel moet de nodige vaardigheden hebben vergaard voordat Fabrazyme 
veilig en doeltreffend thuis kan worden toegediend. 

- Hun voorschrijvend arts zal een training verzorgen over de volgende elementen: 
- Het is essentieel om strikt de voorgeschreven dosis en infusiesnelheid te volgen  
- Bereidingsmethode en wijze van toediening van Fabrazyme 
- Instructie voor het behandelen van mogelijke bijwerkingen 
- Instructie om dringend medisch hulp in te winnen bij beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg in geval van een bijwerking tijdens een infusie 
- De vereiste om dringend medische hulp in te winnen in geval er geen veneuze toegang kan 

worden verkregen of bij gebrek aan effectiviteit 
- De vereiste om een dagboek bij te houden om elke gekregen thuisbehandeling te 

documenteren en het bij elk bezoek mee te brengen.  
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