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Bijlage I 

Wetenschappelijke conclusies en redenen voor de wijziging van de 
voorwaarden van de vergunning(en) voor het in de handel brengen  
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Wetenschappelijke conclusies  

Rekening houdend met het beoordelingsrapport van het Risicobeoordelingscomité voor 

geneesmiddelenbewaking (PRAC) voor het eindrapport van het niet-interventionele opgelegde PASS 

voor geneesmiddel(en) die de werkzame stof lisdexamfetamine dimesylaat (LDX) bevatten en 

betrokken bij het eindrapport van het PASS, zijn de volgende wetenschappelijke conclusies getrokken:  

PASS SPD489-825, een niet-interventioneel, opgelegd, populatiegebaseerd cohortonderzoek werd 

uitgevoerd door middel van Deense en Zweedse nationale registers. Het onderzoek vergeleek een 

cohort volwassen patiënten die voor het eerst LDX gebruikten met een cohort patiënten die 

verschillende andere ADHD-medicatie op afstand gebruikten, gesorteerd op leeftijd, geslacht, regio, en 

begintijd aan het cohort. 

Hoewel de algemene onderzoeksresultaten geen bewijs gaven voor een verhoogd cardiovasculair 

risico, zijn deze algemene schattingen afgeleid uit een onderzoekspopulatie waarbij de meeste 

patiënten kortdurig waren blootgesteld aan LDX. Binnen de analyse van langdurig LDX-gebruik was er 

een hoger geschat risico op ernstige cardiovasculaire bijwerkingen (MACE) in vergelijking met wat 

werd gezien over de algehele onderzoekspopulatie. De nadruk op een verhoogd risico op MACE boven 

de eerder gespecificeerde drempel van 3,00 voor klinische relevantie is niet geheel geschikt. Er bestaat 

bewijs voor een verhoogd cardiovasculair risico met betrekking tot langdurig gebruik, maar ondanks de 

grote onderzoekspopulatie blijft de schatting van het risico in verband met langdurige blootstelling aan 

LDX onzeker in dit onderzoek. De resultaten rechtvaardigen echter geen verdere regelgevende actie. 

De huidige uitgebreide contra-indicaties en waarschuwingen met betrekking tot cardiovasculair risico 

blijven relevant. 

De CMD(h) stemt in met de door het PRAC getrokken wetenschappelijke conclusies. 

Redenen voor de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de vergunning(en) voor het 
in de handel brengen  

Op basis van de wetenschappelijke conclusies voor geneesmiddel(en) die de werkzame stof 

lisdexamfetamine dimesylaat (LDX) bevatten en betrokken bij het eindrapport van het PASS, is de 

CMD(h) van mening dat de baten-risicoverhouding van het (de) bovengenoemde geneesmiddel(en) 

ongewijzigd blijft op voorwaarde dat de voorgestelde wijzigingen in de productinformatie worden 

aangebracht. 

De CMD(h) doet de volgende aanbeveling: de vergunning(en) voor het in de handel brengen van de 

betrokken producten bij dit eindrapport van het PASS, dient (dienen) te worden gewijzigd. 
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Bijlage II 

Voorwaarden voor de vergunning(en) voor het in de handel brengen 
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Wijzigingen die opgenomen dienen te worden in de voorwaarden voor de vergunning(en) 

voor het in de handel brengen van geneesmiddel(en) die de werkzame stof 

lisdexamfetamine dimesylaat bevatten en betrokken waren bij het eindrapport van het niet-

interventionele opgelegde PASS  

De vergunninghouder(s) zal (zullen) de volgende voorwaarde(n) verwijderen (nieuwe tekst 

onderstreept en vetgedrukt, verwijderde tekst doorgehaald) 

SPD489-825: Cohortonderzoek naar het voorkomen van ernstige cardiovasculaire voorvallen bij 

volwassenen die lisdexamfetamine voor het eerst gebruiken en volwassenen die verschillende andere 

ADHD-behandelingen op afstand gebruiken  

Einde gegevensverzameling: 31 december 2020 
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Bijlage III 

Tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling 
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Tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling 

 

Vaststelling van de CMD(h)-aanbeveling: 

 

September 2021, bijeenkomst van de CMD(h) 

 

Overdracht van de vertalingen van de bijlagen 

bij de aanbeveling aan de nationale bevoegde 

instanties: 

1 november 2021 

 

Tenuitvoerlegging van de aanbeveling 

door de lidstaten (indiening van de wijziging 

door de houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen): 

30 december 2021 

 

 

 


