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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Taltz 
ixekizumab 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor Taltz. 
Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau het geneesmiddel met het oog op 
vergunningverlening in de EU en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld. Het is niet 
bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Taltz. 

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor praktische informatie over het 
gebruik van Taltz. 

Wat is Taltz en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Taltz is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige plaque 
psoriasis, een ziekte die rode, schilferige vlekken op de huid veroorzaakt. Het wordt gebruikt bij 
volwassenen die systemische therapie nodig hebben (behandeling met geneesmiddelen die invloed 
hebben op het hele lichaam). 

Taltz bevat de werkzame stof ixekizumab. 

Hoe wordt Taltz gebruikt? 

Taltz is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling moet worden gestart onder 
toezicht van een arts die ervaring heeft met de diagnosestelling en behandeling van psoriasis. 

Taltz is verkrijgbaar als injectie in voorgevulde injectiespuiten en in injectiepennen. Het wordt 
toegediend door middel van een injectie onder de huid. De eerste dosis van 160 mg (twee injecties) 
wordt gevolgd door een injectie van 80 mg elke twee weken gedurende de eerste twaalf weken, en 
daarna elke vier weken. De arts kan besluiten de behandeling stop te zetten als de aandoening na 16 
tot 20 weken niet verbetert. Na de injectietechniek goed te hebben geoefend, kunnen patiënten met 
instemming van hun arts zelf Taltz injecteren. Raadpleeg voor meer informatie de samenvatting van 
de productkenmerken (ook onderdeel van het EPAR). 
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Hoe werkt Taltz? 

De werkzame stof in Taltz, ixekizumab, is een monoclonaal antilichaam, een eiwit dat is ontworpen om 
te hechten aan interleukine 17A, een boodschappermolecuul in het immuunsysteem van het lichaam 
(het natuurlijke afweersysteem van het lichaam). Interleukine 17A is betrokken bij effecten in het 
immuunsysteem, zoals ontstekingen, die psoriasis veroorzaken. Door aan interleukine 17A te hechten, 
blokkeert ixekizumab de werking ervan en vermindert het de activiteit van het immuunsysteem en 
daarmee de symptomen van psoriasis. 

Welke voordelen bleek Taltz tijdens de studies te hebben? 

Uit onderzoeken blijkt dat Taltz doeltreffend is in het behandelen van plaque psoriasis bij patiënten die 
systemische behandeling nodig hadden. Plaque psoriasis verbeterde in hogere mate bij patiënten die 
werden behandeld met Taltz dan bij patiënten die werden behandeld met placebo (een 
nepbehandeling) of met etanercept, een ander geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling 
van psoriasis. 

In drie hoofdstudies met ruim 3 800 psoriasispatiënten bereikte 89% van degenen die elke twee 
weken werden behandeld met Taltz een afname van 75% in hun PASI-scores (een graadmeter voor de 
ernst van de ziekte en de oppervlakte van de aangetaste huid) na twaalf weken behandeling. Dit staat 
tegenover 4% van degenen die placebo kregen en 48% van de patiënten die etanercept kregen in 
twee van de hoofdstudies. Bovendien had na twaalf weken behandeling 82% van de patiënten in de 
Taltz-groep een gave of bijna gave huid, vergeleken met 4% van de patiënten die placebo kregen en 
39% van degenen die etanercept kregen. 

In twee studies werd de behandeling voortgezet bij patiënten die verbetering van hun psoriasis 
vertoonden bij toediening van Taltz elke twee weken gedurende twaalf weken. Na verdere behandeling 
met Taltz elke vier weken gedurende 48 weken, had 78% van de patiënten een gave of bijna gave 
huid. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Taltz in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Taltz (die bij meer dan 1 op de 10 personen kunnen 
optreden) zijn pijn en roodheid op de injectieplaats, en neus-, keel- of borstinfecties. Taltz mag niet 
worden gegeven aan patiënten met potentieel ernstige infecties zoals tuberculose. Zie de bijsluiter 
voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden voor Taltz. 

Waarom is Taltz goedgekeurd? 

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Geneesmiddelenbureau heeft 
geconcludeerd dat de voordelen van Taltz groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel 
voor gebruik in de EU goed te keuren. Gebleken is dat het geneesmiddel doeltreffend is bij matige tot 
ernstige plaque psoriasis, en de bijwerkingen komen overeen met vergelijkbare geneesmiddelen voor 
psoriasis. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Taltz te waarborgen? 

Om een zo veilig mogelijk gebruik van Taltz te waarborgen, is een risicobeheerplan opgesteld. Op basis 
van dit plan is in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Taltz 
veiligheidsinformatie opgenomen, onder andere over de gepaste voorzorgsmaatregelen die 
professionele zorgverleners en patiënten moeten nemen. 
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Overige informatie over Taltz 

Het volledige EPAR en de samenvatting van het risicobeheerplan voor Taltz zijn te vinden op de 
website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of 
neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Taltz. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003943/human_med_001977.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003943/human_med_001977.jsp
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