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VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HET VEILIG EN 
DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL TE RICHTEN AAN DE 
LIDSTATEN 
 
De Lidstaten moeten zich ervan verzekeren dat alle voorwaarden of beperkingen met betrekking 
tot het veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel zoals hieronder beschreven, ten 
uitvoer worden gebracht:  
 
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen zal garanderen dat vóór de 
introductie alle artsen die van plan zijn om Tasigna voor te schrijven en alle apothekers die 
Tasigna zouden kunnen afleveren, worden voorzien van een informatiepakket voor de 
professionele zorgverlener, dat het volgende bevat:  

• Educatieve brochure 
• Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter en etikettering 

 
Belangrijke onderdelen die de educatieve brochure moet bevatten 
 
• Beknopte achtergrondinformatie over Tasigna, de goedgekeurde indicatie en dosering 
• Informatie over de cardiale risico’s die verband houden met het gebruik van Tasigna 

o Dat Tasigna verlenging van het QT-interval kan veroorzaken en dat Tasigna niet 
voorgeschreven dient te worden aan patiënten met risico op aritmie, voornamelijk 
op torsade de pointes. 

o De noodzaak om gelijktijdig voorschrijven van geneesmiddelen die het QT-interval 
zouden kunnen verlengen, te vermijden 

o Voorzichtigheid bij het voorschrijven aan patiënten met een geschiedenis van of 
risicofactoren voor coronaire hartziekte 

o Dat Tasigna vochtretentie, hartfalen en pulmonair oedeem kan veroorzaken 
 
• Dat Tasigna wordt gemetaboliseerd door CYP3A4 en dat sterke remmers of inductoren van 

dit enzym de blootstelling aan Tasigna aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. 
o Dat remmers het potentieel voor bijwerkingen, in het bijzonder verlenging van het 

QT-interval, kunnen verhogen. 
o Om patiënten te waarschuwen over geneesmiddelen die zonder medisch voorschrift 

verkregen kunnen worden, in het bijzonder sint-janskruid 
 
• De noodzaak om patiënten te informeren over de effecten van voedsel op Tasigna 

o Niet te eten binnen twee uur vóór en één uur na inname van Tasigna 
o De noodzaak om voedsel zoals grapefruit-/pompelmoessap, dat CYP3A4 enzymen 

remt, te vermijden 
 


