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Wetenschappelijke conclusies 

Achtergrondinformatie 

Durogesic-pleisters voor transdermaal gebruik bevatten fentanyl, een krachtig synthetisch opioïde 
analgeticum dat tot de piperidine-afgeleiden behoort. De analgetische werking van fentanyl wordt 
geacht voornamelijk op een interactie met de μ-opiaatreceptoren te berusten. 

De pleisters voor transdermaal gebruik werden ontwikkeld als een niet-invasieve parenterale 
behandelingsoptie om de eerste leverpassage te vermijden en een constante afgifte en plasmaniveaus 
te bereiken. Fentanyl heeft een hoge lipideoplosbaarheid en potentie, waardoor het geschikt is voor 
transdermale toediening. De pleisters zijn verkrijgbaar in 5 verschillende doseringen: 12, 25, 50, 75 en 
100 μg/h. De pleister met de laagste dosering is 12,5 μg/h. Deze wordt aangeduid als 12 μg/h ter 
onderscheiding van een dosering van 125 μg/h die kan worden voorgeschreven door het gebruik van 
meerdere pleisters. 

Fentanyl wordt sinds de jaren 1960 op de markt gebracht als een intraveneus anestheticum. Durogesic 
(fentanyl)-pleisters voor transdermaal gebruik zijn nationaal geregistreerd in de volgende 24 landen 
binnen de Europese Economische Ruimte (EER): België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, IJsland en Noorwegen. 

Vanwege de verschillende beslissingen die de lidstaten op nationaal niveau hebben genomen met 
betrekking tot de goedkeuring van Durogesic en verwante namen, kondigde de Europese Commissie 
(EC) aan het Europees Geneesmiddelenbureau een officiële verwijzing aan overeenkomstig artikel 30 
van Richtlijn 2001/83/EG om de verschillen in de nationaal goedgekeurde samenvattingen van de 
productkenmerken (SPC's) voor het bovengenoemde product weg te nemen en zo de SPC's in de hele 
EU te harmoniseren. 

De reikwijdte van deze procedure is beperkt tot Durogesic-pleisters voor transdermaal gebruik. 

Algehele samenvatting van de wetenschappelijke beoordeling door het CHMP 

Samenvatting van de productkenmerken (SPC) 

Rubriek 4.1 – Therapeutische indicaties 

Volgens de EMA-richtlijn betreffende de klinische ontwikkeling van geneesmiddelen bedoeld voor de 
behandeling van pijn (EMA/CHMP/970057/2011, Corr. 11) en de WHO-richtlijn met betrekking tot 
verlichting van pijn bij kanker, kan de mate van pijn worden geclassificeerd als licht, matig en ernstig. 
Aangezien de term “hardnekkige pijn” niet goed is gedefinieerd, is deze vervangen door ‘ernstig’, 
hetgeen de term ‘hardnekkig’ dekt. 

De werkzaamheid van Durogesic is aangetoond in zes onderzoeken bij volwassenen met niet-maligne 
pijn, waaronder vijf open-labelonderzoeken en drie onderzoeken zonder vergelijkingsgeneesmiddelen. 
De deelnemende proefpersonen (N=1667) hadden chronische lage rugpijn, osteoarthrosis of 
reumatoïde artritis, of pijn met onbepaalde oorsprong. De onderzoeken namen tussen de 28 dagen en 
13 maanden in beslag. 

Fentanylpleisters worden veelvuldig gebruikt, zoals blijkt uit de grote database, bij zowel maligne als 
ernstige niet-maligne pijn (b.v. in het geval van ernstige brandwonden of post-traumatisch letsel). 
Daarom heeft het CHMP het voorstel van de vergunninghouder overgenomen om een 
gemeenschappelijke brede formulering van de indicatie te geven, die geen expliciet onderscheid 
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maakt tussen kankerpijn en niet-kankerpijn. De verwachte tijdlijn van behandeling is beperkt tot 
continue en langdurige behandeling van ernstige chronische pijn met opioïden. 

Indicaties bij kinderen 

Zoals uiteengezet in het openbaar beoordelingsrapport van oktober 2007 met betrekking tot 
pediatrische gegevens, is de langetermijnbestrijding van ernstige chronische pijn bij kinderen van 2 
jaar en ouder die behandeld worden met opioïden aangegeven in rubriek 4.1 van de voorgestelde 
geharmoniseerde SPC, en ook aanwezig in de meeste SPC's. De voorgestelde formulering is 
ontwikkeld om de populaties die zijn beoordeeld in klinische onderzoeken op elkaar af te stemmen en 
om afstemming te behouden tussen de indicaties voor volwassen en pediatrische patiënten. 

Rubriek 4.2 – Dosering en wijze van toediening 

Om veiligheidsredenen is in dit onderdeel de tekst toegevoegd dat de laagste effectieve dosis moet 
worden gebruikt. De in rubriek 4.2 verstrekte informatie wordt gedeeltelijk gepresenteerd in maximaal 
drie tabellen en deze dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de omzetting van andere opioïden 
naar Durogesic en niet andersom: 

Tabel 1 - Equi-analgetische potentie-omzetting: vanwege de verschillen in de relatieve sterkte van 
verschillende opioïde analgetica is een richtsnoer nodig met betrekking tot de equi-analgetische 
doseringen van verschillende medicijnen. De oorspronkelijk voorgestelde Tabel 1 is op verzoek van 
het CHMP vereenvoudigd, waarbij de omzettingsfactoren van een geneesmiddel naar orale morfine 
reeds worden verstrekt. De bedoeling hiervan is het risico van fouten bij de omzetting van andere 
opioïden naar orale morfine te verminderen, omdat minder berekeningen nodig zijn. 

Tabel 2: bedoeld voor volwassen patiënten die behoefte hebben aan rotatie met, of overschakeling 
vanaf, behandeling met een andere opioïde (omzettingsverhouding van orale morfine naar 
transdermaal fentanyl ongeveer gelijk aan 150:1). 

Tabel 3: een alternatieve omzettingstabel van orale morfine naar transdermale therapeutische 
systemen (TTS) met fentanyl, gebaseerd op gegevens uit een klinisch onderzoek aan fentanyl-TTS bij 
proefpersonen die tolerant zijn voor stabiele doseringen van morfine met gereguleerde afgifte (SR), 
werd in 1996 voorgesteld door Donner et al. (1996)1. 

Opioïd-naïeve patiënten 

Hoewel de klinische ervaring met Durogesic bij opioïd-naïeve patiënten beperkt is en in het algemeen 
de transdermale route niet wordt aanbevolen voor deze groep patiënten, erkent de vergunninghouder 
dat in uitzonderlijke klinische omstandigheden de pleister met 12 μg/h fentanyl kan worden 
overwogen, wanneer het niet wenselijk wordt geacht om te beginnen met orale opioïden. In dergelijke 
gevallen is de mogelijkheid op levensbedreigende hypoventilatie toegevoegd als waarschuwing. 

Bijzondere populaties 

Ouderen of patiënten met nier- of leverinsufficiëntie dienen zorgvuldig te worden geobserveerd en de 
dosis moet zo nodig worden verlaagd. Bij opioïd-naïeve ouderen of patiënten met nier- of 
leverinsufficiëntie kunnen zich enkele gevallen voordoen waarin het noodzakelijk en geschikt is om 
de opioïdebehandeling te beginnen met een transdermale formulering (bijvoorbeeld in het geval van 
problemen met slikken). In deze gevallen moeten de voordelen van een dergelijke behandeling groter 
zijn dan de risico's (depressie van het centrale zenuwstelsel en ademdepressie). 

Pediatrische patiënten 

                                                      
- 
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Kinderen van 16 jaar en ouder volgen de dosering voor volwassenen en voor kinderen van 2-16 jaar is 
een tabel verstrekt met aanbevolen Durogesic-doseringen voor pediatrische patiënten gebaseerd op de 
dagelijkse dosis orale morfine. 

 Dosistitratie en onderhoudstherapie 

Aangezien er geen farmacokinetische gegevens beschikbaar zijn die de veiligheid van het vervangen 
van pleisters met tussenpozen van 48 uur ondersteunen, raadt de vergunninghouder dosering met 
tussenpozen van minder dan 72 uur niet aan. Als de pleister eerder dan na 72 uur wordt vervangen kan 
dit leiden tot verhoogde serumconcentraties van fentanyl, wat de kans op ongewenste voorvallen kan 
verhogen. De vergunninghouder heeft verduidelijkt dat alleen bij de eerste toepassing een pleister na 
48 uur kan worden vervangen wanneer de analgesie onvoldoende is. Daarnaast wordt het vroegtijdig 
vervangen van een pleister alleen geadviseerd in het zeldzame geval van een probleem met de 
hechting van de pleister. In een dergelijk geval wordt aangeraden om de patiënt nauwlettend te 
controleren op verhoogde serumconcentraties. 

Rubriek 4.3 – Contra-indicaties 

Contra-indicaties met betrekking tot ernstige ademdepressie, overgevoeligheid voor het werkzame 
bestanddeel of voor een van de excipiënten en gebruik bij acute of post-operatieve pijn zijn 
opgenomen in de geharmoniseerde SPC. 

Rubriek 4.4 – Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

De rubrieken zijn herzien; gebruik bij opioïd-naïeve en niet opioïd-tolerante patiënten en gebruik bij 
koorts of externe warmtebronnen, en waarschuwingen met betrekking tot uitwisselbaarheid zijn 
geschrapt omdat lokale richtsnoeren moeten worden opgevolgd met betrekking tot de distributie van 
fentanylpleisters, die kunnen verschillen tussen de lidstaten. 

Andere waarschuwingen die zijn opgenomen in rubriek 4.4 zijn: chronische longaandoeningen, 
geneesmiddelenafhankelijkheid en risico op misbruik, het centrale zenuwstelsel waaronder verhoogde 
intracraniële druk, cardiale aandoeningen, hypotensie, leverinsufficiëntie, nierinsufficiëntie, 
ademdepressie, serotoninesyndroom, accidentele blootstelling door overdracht van een pleister, 
gebruik bij oudere patiënten, het maagdarmstelsel, de pediatrische populatie, borstvoeding, en 
patiënten met myasthenia gravis. Er is een waarschuwing opgenomen voor patiënten met 
nierinsufficiëntie dat een zorgvuldige controle op tekenen van fentanyltoxiciteit geboden is (en de 
dosis zo nodig moet worden verlaagd), aangezien de farmacokinetiek van fentanyl niet is onderzocht 
voor deze patiëntenpopulatie. 

Wat betreft de interacties met CYP3A4-remmers geldt dat, hoewel gelijktijdig gebruik met Durogesic 
niet wordt aanbevolen, in gevallen waarin de voordelen opwegen tegen het verhoogde risico van 
ongewenste voorvallen, een uitspoelperiode van 2 dagen voordat de eerste Durogesic-pleister wordt 
aangebracht in de meeste gevallen toereikend wordt geacht. Er is echter een waarschuwing 
toegevoegd dat meer tijd nodig zal zijn voor CYP3A4-remmers met een lange halfwaardetijd (zoals 
amiodaron) of CYP3A4-remmers met een tijdsafhankelijke of op een mechanisme gebaseerde 
remming (zoals erytromycine, nicardipine, idelalisib, ritonavir), en dat de productinformatie van de 
CYP3A4-remmer moet worden geraadpleegd voor wat betreft de halfwaardetijd en de duur van het 
remmende effect voordat de eerste Durogesic-pleister wordt aangebracht. 

Rubriek 4.5 – Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

De voorgestelde farmacodynamisch-gerelateerde interacties zijn goedgekeurd in de PSUR-
werkverdelingen in 2010 en 2015. Het betreft: farmacodynamisch-gerelateerde interacties met 
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centraal werkende geneesmiddelen en alcohol, monoamino-oxidaseremmers, serotonerge 
geneesmiddelen en het gelijktijdig gebruik van gemengde opioïde-agonisten/antagonisten, en 
farmacokinetisch-gerelateerde interacties met CYP3A4-remmers en CYP3A4-inductoren. 

Rubriek 4.6 – Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Aangezien bekend is dat placentapassage van fentanyl optreedt bij zwangerschappen en het mogelijke 
risico voor de mens onbekend is, is een waarschuwing opgenomen dat Durogesic niet mag worden 
gebruikt tijdens zwangerschap tenzij dit strikt noodzakelijk is. De voorgestelde formulering voor 
lactatie/borstvoeding die werd overeengekomen voor fentanyl-bevattende transdermale pleisters 
tijdens de vorige twee PSUR-WS-procedures, is overgenomen door het CHMP. De formulering van 
de paragraaf ‘Vruchtbaarheid’ is gewijzigd om de samenhang tussen de verschillende fentanyl-
bevattende geneesmiddelen te waarborgen. 

Rubriek 4.7 – Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

De formulering in deze rubriek is gewijzigd op basis van de PSUR-werkverdeling (2010), dat 
Durogesic de geestelijke en/of fysieke vaardigheden kan verminderen die nodig zijn voor bepaalde 
potentieel gevaarlijke activiteiten, zoals het besturen van een auto of het bedienen van machines. 

Rubriek 4.8 – Bijwerkingen 

De vergunninghouder geeft in deze rubriek een samenvatting van de meest frequent gemelde 
bijwerkingen, gebaseerd op de gecombineerde veiligheidsgegevens uit 11 klinische onderzoeken met 
in totaal 1 854 deelnemende volwassenen en kinderen. Het voorgestelde overzicht van de meest 
frequent gemelde bijwerkingen uit de gecombineerde veiligheidsgegevens werd als aanvaardbaar 
beschouwd, met een kleine aanpassing om de leesbaarheid te verbeteren. 

Er werd een gecombineerde tabel met bijwerkingen uit klinische onderzoeken en uit gegevens van na 
het in de handel brengen voorgesteld voor zowel volwassenen als kinderen, in overeenstemming met 
de huidige tabel met bijwerkingen in het fundamentele veiligheidsprofiel (Core Safety Profile - CSP). 
Aangezien er geen opvallende verschillen waren tussen het veiligheidsprofiel voor volwassenen en 
kinderen, werd het besluit van de vergunninghouder om geen aparte tabel op te nemen als 
aanvaardbaar beschouwd. Grote verschillen tussen de SPC's wat betreft de aangegeven frequenties 
voor afzonderlijke bijwerkingen werden besproken en opgelost. 

De formulering met betrekking tot tolerantie en afhankelijkheid, verschijnselen van 
opioïdeontwenning en neonataal ontwenningssyndroom volgt exact de formulering die is opgenomen 
in het CSP en wordt als aanvaardbaar beschouwd. Aangezien de formulering over het mogelijke risico 
van serotoninesyndroom is opgenomen in de rubrieken 4.4 en 4.5 van de geharmoniseerde SPC, is 
rubriek 4.8 van de geharmoniseerde SPC ook bijgewerkt met een verklaring dat gevallen van 
serotoninesyndroom zijn gemeld wanneer producten die fentanyl bevatten gelijktijdig worden 
toegediend met zeer serotonerge geneesmiddelen. 

Rubriek 4.9 – Overdosering 

Overdosering van een opioïde zoals fentanyl kan leiden tot aanhoudende hypotensie ten gevolge van 
perifere vaatverwijding. Vaatverwijding wordt effectief tegengegaan door naloxon. Als hypotensie 
aanhoudt na toediening van naloxon wordt aanbevolen om standaard medische zorg voor hypovolemie 
te overwegen, met inbegrip van vloeistofmanagement. 

Rubriek 5.1 – Farmacodynamische eigenschappen 

De resultaten van alle farmacodynamische of werkzaamheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd bij 
pediatrische patiënten zijn opgenomen in deze rubriek en het aantal pediatrische patiënten is in 
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overeenstemming gebracht met de andere rubrieken van de geharmoniseerde SPC. Informatie met 
betrekking tot onderzoeken over de post-operatieve pijnindicatie bij opioïd-naïeve patiënten is niet 
overgenomen aangezien dit niet tot de indicatie van Durogesic behoort. 

Rubriek 5.2 – Farmacokinetische eigenschappen 

De teksten van de paragrafen over absorptie, distributie, biotransformatie en excretie worden als 
aanvaardbaar beschouwd. De nieuwe paragraaf over lineariteit/niet-lineariteit wordt gerechtvaardigd 
door adequate gegevens en eveneens als aanvaardbaar beschouwd. Wat betreft ‘Bijzondere 
populaties’ zijn de teksten op basis van de gegevens gerechtvaardigd en werden deze met enkele 
wijzigingen als aanvaardbaar beschouwd. 

Rubriek 5.3 – Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

De formulering van dit onderdeel is aangepast in overeenstemming met de beschikbare informatie om 
de samenhang tussen de verschillende fentanyl-bevattende geneesmiddelen te waarborgen. 

Bijsluiter 

De bijsluiter is geharmoniseerd, rekening houdend met alle herzieningen van de SPC die relevant zijn 
voor de bijsluiter. 

Redenen voor het CHMP-advies 

Overwegende dat 

• het Comité de verwijzing krachtens artikel 30 van Richtlijn 2001/83/EG betreffende het 
geneesmiddel Durogesic-pleisters voor transdermaal gebruik in aanmerking heeft genomen; 

• het Comité de geïdentificeerde verschillen in de kennisgeving voor Durogesic en verwante 
namen in aanmerking heeft genomen, evenals de overige onderdelen van de SPC, etikettering 
en bijsluiter; 

• het Comité alle gegevens heeft beoordeeld die door de vergunninghouder zijn ingediend ter 
ondersteuning van de voorgestelde harmonisatie van de productinformatie; 

• het Comité overeenstemming heeft bereikt over een geharmoniseerde samenvatting van de 
productkenmerken, etikettering en bijsluiter voor Durogesic en verwante namen, 

adviseerde het CHMP de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de vergunningen voor het in 
de handel brengen waarvoor de samenvatting van de productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiters zijn weergegeven in bijlage III voor Durogesic en verwante namen. 

Als gevolg hiervan concludeerde het CHMP dat de baten/risicoverhouding van Durogesic en verwante 
namen gunstig blijft, mits de overeengekomen veranderingen in de productinformatie worden 
aangebracht. 


