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BIJLAGE IV 

 
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN 
VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL  DIE 
DOOR DE LIDSTATEN DIENEN TE WORDEN GEÏMPLEMENTEERD  
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VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN 
VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL  DIE 
DOOR DE LIDSTATEN DIENEN TE WORDEN GEÏMPLEMENTEERD  
 
De lidstaten zullen ervoor zorgen dat alle hieronder beschreven voorwaarden of beperkingen met 
betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel worden geïmplementeerd: 
 
1. De lidstaten moeten de details van de waarschuwingskaart voor patiënten overeenkomen met  

de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die deze waarschuwingskaart bij 
elke zending Ranexa rechtsreeks aan de apotheek moet leveren. Aan de apotheker moet worden 
verzocht om de waarschuwingskaart voor patiënten tegelijk met het uitgeven van Ranexa aan 
elke patiënt te leveren. De waarschuwingskaart voor patiënten moet de volgende belangrijke 
boodschappen bevatten. 

 
Informatie voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 

De waarschuwingskaart voor patiënten moet de volgende informatie voor beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg met betrekking tot Ranexa bevatten: 

• Dat de samenvatting van de productkenmerken van Ranexa moet worden geraadpleegd 
voordat aan de patiënt een geneesmiddel wordt voorgeschreven, omdat er mogelijk 
interacties tussen geneesmiddelen kunnen plaatsvinden die in overweging moeten worden 
genomen. 

 
• Ranexa is gecontraïndiceerd bij patiënten die de volgende geneesmiddelen gebruiken: 

• krachtige CYP3A4-remmers (bv. itraconazol, ketoconazol, voriconazol, 
posaconazol, hiv- 
  proteaseremmers, claritromycine, telitromycine en nefazodon) 
• antiaritmica klasse Ia (bv. kinidine) of klasse III (bv. dofetilide, sotalol) anders dan 
  amiodaron 

 
• Een dosisreductie van Ranexa kan noodzakelijk zijn in combinatie met: 

• Matige CYP3A4-remmers (bv. diltiazem, erytromycine, fluconazol) 
• P-gp-remmers (bv. ciclosporine, verapamil) 

 

• Voorzichtigheid is geboden bij voorschrijven van Ranexa aan patiënten: 
• die bepaalde andere geneesmiddelen gebruiken die in de productinformatie zijn 
vermeld 
• bij aanwezigheid van bepaalde andere risicofactoren die in de productinformatie zijn 
  vermeld  
 

• Informeer de patiënt over de mogelijkheid van een interactie met een ander 
voorgeschreven geneesmiddel en instrueer de patiënt om contact op te nemen met 
zijn/haar arts in geval van duizeligheid, misselijkheid of braken. 

 
Informatie voor patiënten 

De waarschuwingskaart voor patiënten moet de volgende belangrijke informatie voor de patiënt 
bevatten: 

• Dat de kaart aan elke arts die bij de behandeling van de patiënt betrokken is, moet worden 
getoond. 
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• Dat de patiënt voorafgaand aan de behandeling met Ranexa aan zijn/haar arts moet 
vertellen of een van de volgende punten op hem/haar van toepassing is: 

• nierproblemen 
• leverproblemen 
• ooit een afwijkend elektrocardiogram (ECG) gehad 
• gebruik van geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie, een bacteriële of 
  schimmelinfectie, hiv-infectie, depressie of hartritmestoornissen 
• gebruik van het kruidenmiddel Sint-Janskruid 
• gebruik van een anti-allergicum 

 
• Dat de patiënt tijdens behandeling met Ranexa: 

• geen grapefruitsap (pompelmoessap) mag drinken  
• de arts moet bellen als de patiënt zich duizelig of misselijk voelt, moet braken of 
  onverwachte symptomen ervaart na starten met Ranexa. 

 
• Dat voor aanvullende informatie moet worden verwezen naar de bijsluiter bij Ranexa. 
 
• Ervoor te zorgen dat de patiënt bij elk bezoek aan een beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg een lijst van al zijn/haar andere geneesmiddelen bij zich heeft. 
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