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EPAR-samenvatting voor het publiek

Fycompa
perampanel

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor
Fycompa. Het geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(CHMP) bij de beoordeling van het geneesmiddel, een proces dat tot doel heeft een positief advies voor
vergunningverlening en aanbevelingen voor de gebruiksvoorwaarden van Fycompa vast te stellen.

Wat is Fycompa?
Fycompa is een geneesmiddel dat de werkzame stof perampanel bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm
van tabletten (2, 4, 6, 8, 10 en 12 mg) en als orale suspensie (0,5 mg/ml).

Wanneer wordt Fycompa voorgeschreven?
Fycompa wordt voorgeschreven voor de behandeling van volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar
met partiële (gedeeltelijke) aanvallen van epilepsie met of zonder secundaire generalisatie. Het gaat
om een vorm van epilepsie waarbij overmatige elektrische activiteit in een deel van de hersenen leidt
tot symptomen zoals plotselinge, schokkende bewegingen aan één kant van het lichaam,
gehoorstoornis, abnormale reuk of visuele gewaarwordingen, gevoelloosheid of plotseling optredende
angstgevoelens. Secundaire generalisatie treedt op wanneer de overmatige elektrische activiteit zich
later over het hele hersengebied uitbreidt.
Fycompa wordt bij patiënten vanaf twaalf jaar ook gebruikt voor de behandeling van primaire
gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen (heftige aanvallen of convulsies waarbij de persoon het
bewustzijn verliest, neervalt en schokt of beeft) die verband houden met idiopathische
gegeneraliseerde epilepsie (een vorm van epilepsie zonder aanwijsbare oorzaak, vermoedelijk van
genetische oorsprong en die het gehele hersengebied treft).
Fycompa mag alleen worden gebruikt als aanvullende behandeling naast andere anti-epileptica.
Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.
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Hoe wordt Fycompa gebruikt?
Fycompa wordt eenmaal daags voor het slapengaan via de mond ingenomen. De tablet dient in zijn
geheel, al dan niet met voedsel, te worden doorgeslikt en mag niet gekauwd, fijngemaakt of
gehalveerd worden. De orale suspensie mag al dan niet met voedsel worden ingenomen, als dit maar
steeds op dezelfde wijze gebeurt (dus ofwel mét voedsel dan wel zónder voedsel).
De aanbevolen aanvangsdosis is eenmaal daags 2 mg. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan
de arts deze verhogen in stappen van 2 mg tot een maximale dosis van 12 mg per dag. Bij patiënten
met lichte of matige leverproblemen mag de dosis niet hoger dan 8 mg per dag zijn.

Hoe werkt Fycompa?
De werkzame stof in Fycompa, perampanel, is een anti-epileptisch geneesmiddel. Epilepsie wordt
veroorzaakt door overmatige elektrische activiteit in de hersenen. Hoe Fycompa precies werkt is niet
bekend, maar vermoed wordt dat het de activiteit van de neurotransmitter glutamaat blokkeert.
Neurotransmitters zijn chemische stoffen die van nature in het zenuwstelsel voorkomen en met behulp
waarvan zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren. Glutamaat is de voornaamste stimulerende
neurotransmitter in de zenuwcellen, die aanvallen kan teweegbrengen en doen voortduren. Daarom
wordt gedacht dat Fycompa, door de activiteiten van glutamaat te blokkeren, het optreden van
epileptische aanvallen kan stoppen.

Hoe is Fycompa onderzocht?
Voor het beheersen van partiële epileptische aanvallen is Fycompa vergeleken met placebo (een
schijnbehandeling) in drie hoofdstudies onder in totaal 1 491 patiënten van twaalf jaar en ouder met
partiële aanvallen, die geen baat hadden bij andere behandelingen. In deze studies werd Fycompa
toegediend in doses van 2, 4, 8 of 12 mg per dag gedurende maximaal 19 weken. Alle patiënten
namen ook andere anti-epileptica. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was het
percentage patiënten met ten minste 50% vermindering in de frequentie van de aanvallen.
Voor primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen werd de werkzaamheid van Fycompa
aangetoond in een studie onder 164 patiënten met idiopathische gegeneraliseerde epilepsie. Fycompa
werd als aanvulling op de bestaande epilepsiebehandeling van de patiënt vergeleken met placebo. De
aanvangsdosis Fycompa bedroeg 2 mg en werd gedurende vier weken geleidelijk opgevoerd tot
maximaal 8 mg indien de patiënt dit verdroeg. Daarna werd de behandeling nog 13 weken voortgezet.
De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was het percentage patiënten met ten minste 50%
vermindering in de frequentie van de aanvallen.

Welke voordelen bleek Fycompa tijdens de studies te hebben?
Fycompa in doseringen van 4 mg tot en met 12 mg bleek werkzamer dan placebo in het verminderen
van de frequentie van de epileptische aanvallen. In de eerste studie had 37,6% van de patiënten die
8 mg Fycompa namen en 36,1% van de patiënten die 12 mg Fycompa namen ten minste 50%
vermindering in de frequentie van de aanvallen, tegenover 26,4% van de patiënten die placebo
kregen. In de tweede studie liet 33,3% van de patiënten die 8 mg Fycompa namen en 33,9% van de
patiënten die 12 mg Fycompa namen een vermindering van ten minste 50% in de frequentie van de
aanvallen optekenen, tegenover 14,7% van de patiënten uit de placebogroep. In de derde studie werd
een aanzienlijke vermindering in de frequentie van de aanvallen alleen waargenomen bij de patiënten
die 4 mg en 8 mg Fycompa namen, maar niet bij de patiënten die een dosis van 2 mg namen.
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Ook voor patiënten met primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen was Fycompa
werkzamer dan placebo: 47 van de 81 patiënten (58%) die Fycompa namen, hadden een vermindering
van ten minste 50% in de frequentie van de aanvallen, tegenover 29 van de 81 patiënten (36%) die
de schijnbehandeling kregen. Ondersteunend bewijsmateriaal, verzameld bij patiënten die maximaal
twee jaar werden behandeld, wees erop dat bij behandeling op langere termijn het positieve effect
aanhield en dat sommige patiënten baat kunnen hebben bij doses van maximaal 12 mg.

Welke risico’s houdt het gebruik van Fycompa in?
De meest voorkomende bijwerkingen van Fycompa (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
zijn duizeligheid en slaperigheid. Lees de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen
van en beperkende voorwaarden voor Fycompa.

Waarom is Fycompa goedgekeurd?
Het CHMP heeft geconcludeerd dat Fycompa, ingenomen als aanvulling op andere anti-epileptica, een
aanzienlijke vermindering in de frequentie van epileptische toevallen liet zien en dat er geen ernstige
toxiciteit is waargenomen. Het CHMP heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Fycompa
groter zijn dan de risico’s, en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel
brengen van dit middel.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend
gebruik van Fycompa te waarborgen?
Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Fycompa, zijn opgenomen in de samenvatting van
de productkenmerken en de bijsluiter.

Overige informatie over Fycompa
De Europese Commissie heeft op 23 juli 2012 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor
het in de handel brengen van Fycompa verleend.
Het volledige EPAR voor Fycompa is 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 Fycompa.
Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 07-2016.
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