
 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage II 

 
Wetenschappelijke conclusies en redenen voor de wijziging van de 

bewoording van de handelsvergunningen 



 

19 
 

Wetenschappelijke conclusies 
 
Samenvatting van de wetenschappelijke beoordeling 
 
Achtergrondinformatie 

Van 2008 tot mei 2012 zijn in totaal acht gevallen van levensbedreigende luchtembolie vastgesteld die 
verband hielden met de sprayvorm van de fibrineweefsellijmen Quixil en Evicel (van deze acht gevallen 
hadden er drie een dodelijke afloop, in één geval was geen weefsellijm toegediend). 

Ondanks de risicobeperkende maatregelen die tussen augustus 2010 en begin 2011 voor Quixil en Evicel 
zijn getroffen, bestaande uit: 1) een rechtstreekse brief aan gezondheidszorgwerkers (‘direct healthcare 
professional communication’ - DHPC) over een verandering van de productinformatie, 2) een 
veiligheidsbulletin (‘field safety notification’) over de drukregelaar, met inbegrip van gewijzigde 
gebruiksinstructies, en 3) geüpdatete scholingsprogramma’s voor gebruikers, zijn twee nieuwe gevallen 
van luchtembolie (tijdens de verwijzingsprocedure kwam een derde geval binnen) gemeld na gebruik 
van de sprayvom van Evicel (één niet-fataal geval in augustus 2011 en één incident met dodelijke afloop 
in januari 2012). 

Op basis van het bovenstaande zette de Europese Commissie op 21 mei 2012 een procedure in gang 
krachtens artikel 20 van Verordening (EG) nr. 726/2004, waarbij het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (CHMP) werd verzocht om bovengenoemde problemen en de invloed ervan op de 
baten/risicoverhouding voor Evicel te beoordelen, advies uit te brengen over maatregelen die 
noodzakelijk zijn om een veilig en doeltreffend gebruik van Evicel te waarborgen en over de vraag of de 
handelsvergunning voor dit middel moest worden gehandhaafd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken. 
Hierop startte het Britse ‘Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’ op 24 mei 2012 een 
procedure krachtens artikel 31, waarbij het CHMP werd verzocht om deze zelfde beoordeling ook uit te 
voeren voor de andere fibrineweefsellijmen die in de EU verkrijgbaar zijn, te weten Quixil, Tissucol, 
Tisseel, Artiss, Beriplast P en verwante namen (zij bijlage I). 

Deze producten verschillen wat de werkzame bestanddelen betreft, waarbij de antifibrinolytische 
component het belangrijkste verschil vormt. Beriplast P, Tisseel, Tissucol en Artiss bevatten aprotinine, 
terwijl Quixil tranexaminezuur bevat. Tisseel en Tissucol verschillen wat de hoeveelheid factor XIII 
betreft. 

De goedgekeurde indicaties voor Tisseel/Tissucol en Beriplast P zijn ‘ondersteunende behandeling 
wanneer standaard chirurgische technieken ontoereikend zijn, ter verbetering van de hemostase’ en ‘om 
de adhesie/wondsluiting te bevorderen of als ondersteuning van hechtingen’. Artiss is geïndiceerd als 
weefsellijm om subcutaan weefsel te hechten/dichten bij plastische, reconstructieve en 
brandwondenchirurgie, ter vervanging van of als hulpmiddel bij hechtingen of krammen. Bovendien is 
Artiss geïndiceerd als hulpmiddel bij hemostase op subcutane weefseloppervlakken. 

Fibrineweefsellijmen kunnen via de druppel- of de spraymethode worden aangebracht, naar keuze van 
de chirurg en afhankelijk van de verwachte of aangetroffen ernst en grootte van de bloeding en de 
ontoegankelijkheid van de locatie van het bloedende gebied. Om bij toediening door middel van 
verstuiving een voldoende fijne en uniforme spray te verkrijgen wordt de spuit met de fibrine- en 
trombinecomponenten meestal via een drukregelaar op een gasslang aangesloten. 

Hoewel in de huidige productinformatie instructies zijn opgenomen met betrekking tot de druk die moet 
worden ingesteld en de afstand tot het bloedende weefsel die tijdens de toediening van de spray moet 
worden gehandhaafd, om te voorkomen dat gas in het vaatstelsel wordt gedreven en gevaar voor 
luchtembolie ontstaat, is men bevreesd dat deze instructies niet altijd worden nageleefd, waardoor 
luchtembolie kan optreden. 
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Op15 november 2012 rondde het CHMP de beoordeling van Quixil af (waarvoor vier gevallen van 
levensbedreigende luchtembolie waren gerapporteerd) en concludeerde dat de baten/risicoverhouding 
van Quixil als ondersteunende behandeling in de chirurgie ter bevordering van de hemostase wanneer 
standaard chirurgische technieken ontoereikend zijn, onder normale gebruiksomstandigheden positief is, 
op voorwaarde dat in de productinformatie wijzigingen worden aangebracht en risicobeperkende 
maatregelen worden getroffen, bestaande uit educatiematerialen en scholing van de productgebruikers. 

Het CHMP rondde tevens de artikel 20-beoordeling van Evicel af. Het CHMP besloot dat de 
baten/risicoverhouding van Evicel onder normale gebruiksomstandigheden positief is, op voorwaarde dat 
dezelfde risicobeperkende maatregelen (inclusief wijzigingen van de productinformatie) worden getroffen 
als voor Quixil. 

In dit rapport wordt enkel de beoordeling van Tisseel/Tissucol, Artiss en Beriplast P weergegeven. 

Wetenschappelijke discussie 

Wat de werkzaamheid van de verstuifbare fibrineweefsellijmen betreft beoordeelde het CHMP de 
beschikbare informatie, met inbegrip van gegevens die door de houders van de handelsvergunningen 
werden ingediend. Het CHMP constateerde tevens dat er bewijs bestaat dat het in situaties waarin fors 
bloedverlies uit een omvangrijk gebied optreedt en het leven van de patiënt in gevaar is, nodig is om de 
sprayvorm van de combinatielijmen te gebruiken. Het CHMP concludeerde daarom dat het beschikbare 
bewijs de werkzaamheid en het gebruik van fibrinogeenbevattende lijmen bij de goedgekeurde indicaties 
onderbouwt. 

Risico op luchtembolie dat met de toediening van fibrineweefsellijmen in sprayvorm is geassocieerd 

Wat de veiligheid betreft constateerde het CHMP dat het belangrijkste risico van verstuifbare 
fibrineweefsellijmen het risico van luchtembolie is, doordat lucht in het vaatstelsel komt. Het CHMP was 
van mening dat het om dit risico te verkleinen van essentieel belang is dat verstuifbare 
fibrineweefsellijmen op de juiste wijze worden aangebracht en concentreerde de beoordeling daarom op 
de identificatie van maatregelen die nodig en toereikend zijn om dit risico te minimaliseren. 

Het CHMP beoordeelde alle gevallen van gasembolie die bij gebruik van verstuifbare 
fibrineweefsellijmen zijn gemeld (inclusief de gevallen die voor Quixil en Evicel zijn gemeld). De 
analyse van de incidentenverslagen toonde aan dat symptomatische lucht- of gasembolie enkel was 
voorgekomen ingeval de gebruiksinstructies niet waren opgevolgd. In alle gevallen was ten minste één 
van de huidige richtlijnen voor het aanbrengen van verstuifbare fibrineweefsellijmen met behulp van 
persgas niet nageleefd: 

1. Onjuiste afstand tot het weefseloppervlak; 

2. te hoge druk; 

3. gebruik op open vaten of binnen een sterk gevasculariseerde ruimte, bijvoorbeeld beenmerg. 

Bij een van de Quixil-gevallen was de luchtembolie veroorzaakt doordat perslucht was gebruikt om het 
wondoppervlak te drogen, met dodelijke afloop; er was echter geen lijm aangebracht. Het CHMP wees 
erop dat chirurgen en hun medewerkers advies dienen te krijgen over de juiste methoden om een zo 
droog mogelijk weefseloppervlak te verkrijgen (bijv. door intermitterende aanbrenging van kompressen 
of watten, toepassing van zuiging). 

Tijdens de artikel 31-procedure constateerde het CHMP ook dat een nieuw geval van gasembolie was 
gerapporteerd bij gebruik van Evicel tijdens laser-prostatectomie. Evicel was anterolateraal via de 
drukregelaar met N2 (stikstof) verstoven bij een eenmalige toediening gedurende twee seconden op een 
afstand van ongeveer 2½ tot 3 centimeter, met een verlaagde druk van 8 (acht) psi. Dit geval geeft nog 
eens duidelijk aan hoe lastig het is om bij een endoscopische procedure een verstuifbare 
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fibrineweefsellijm aan te brengen, omdat het dan niet altijd mogelijk is de afstand tot het beoogde 
oppervlak juist te beoordelen bij het verstuiven. Daarom kan zelfs bij een verlaagde druk gasembolie 
optreden. 

In 2009 werd één niet goed gedocumenteerd, niet-fataal geval gemeld van mogelijke luchtembolie in 
verband met Tisseel. De patiënt onderging om onbekende reden een chirurgische ingreep en er werd 
gemeld dat Tisseel was verstoven via de Easyspray-drukregelaar die op een ‘sluitpoort’ was 
aangesloten; hierdoor was luchtembolie opgetreden. Andere gegevens werden niet verstrekt.  

Op verzoek van het CHMP kwam in oktober 2012 een ad-hocadviesgroep van deskundigen bijeen. 
Tijdens de bijeenkomst bespraken de deskundigen de voordelen van verstuifbare fibrineweefsellijmen en 
mogelijke risicobeperkende maatregelen, vooral met betrekking tot het risico op luchtembolie. Zij 
concludeerden dat verstuifbare fibrineweefsellijmen aanbevolen zijn indien een chirurgische bloeding een 
groot gebied beslaat, in geval van gegeneraliseerde microvasculaire bloedingen (‘oozing’), en als het 
niet gebruiken van verstuifbare fibrineweefsellijmen in deze gevallen tot een groter gebruik van andere 
bloedproducten zou leiden, met een hoger risico op complicaties tot gevolg. De deskundigen waren 
unaniem van mening dat het risico op luchtembolie geen verband houdt met het geneesmiddel zelf, 
maar met het ontwerp van de verstuiver en het verkeerde gebruik ervan in de praktijk. Zij waren van 
mening dat uit voorzorg CO2 in plaats van lucht dient te worden gebruikt, omdat de kans op gasembolie 
veel lager is vanwege de sterke oplosbaarheid van CO2 in bloed. Daarnaast dient de verstuiver een 
specifieke gasdrukregelaar te hebben, die bij de spray-applicator moet worden gebruikt en een limiet 
heeft van de maximaal aanbevolen optimale druk. De deskundigen waren tevens van mening dat goede 
educatiematerialen nodig zijn en dat gezondheidszorgwerkers moet worden geleerd om het product op 
de juiste wijze aan te brengen (op de afstand en met de druk die voor de spray worden aanbevolen). 

Tisseel/Tissucol en Artiss 

De houders van de handelsvergunning reageerden op een verzoek van het CHMP om nadere informatie 
te verstrekken over de merites en over de uitvoerbaarheid van risicobeperkende maatregelen die 
zouden kunnen worden ingevoerd om de baten/risicoverhouding van de sprayvorm van Tisseel, 
Tissucol en Artiss te verbeteren. 

Na bestudering van alle beschikbare gegevens, de antwoorden van de vergunninghouders en de 
aanbevelingen van de ad-hocadviesgroep bereikte het CHMP overeenstemming over een aantal 
risicobeperkende maatregelen die door de houders van de handelsvergunningen moeten worden 
geïmplementeerd om het risico op lucht-/gasembolie te verminderen dat met het gebruik van de 
Tisseel-, Tissucol- en Artiss-spray is geassocieerd. Het CHMP merkte echter op dat tot nu toe slechts 
één niet-fataal geval van luchtembolie is gemeld voor deze producten, terwijl voor Quixil en Evicel acht 
gevallen van luchtembolie (waarvan drie met dodelijke afloop) zijn gemeld. 

De houders van de handelsvergunning werd verzocht ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de 
sprayvorm worden voorzien van goed educatiemateriaal over de juiste toepassing van het product en 
dat hen een scholingsprogramma wordt aangeboden waarin de inhoud van genoemd educatiemateriaal 
wordt onderwezen. De houders van de handelsvergunning dienen er tevens voor te zorgen dat alle 
gebruikers van de sprayvorm van deze producten worden voorzien van etiketten voor de drukregelaar, 
met een symbool dat de juiste druk en afstand bij open operaties aangeeft. Voor Tisseel en Tissucol, 
die ook voor gebruik bij laparoscopische procedures worden aanbevolen, dient tevens een etiket voor 
de drukregelaar te worden versterkt dat is voorzien van een symbool dat de juiste druk en afstand bij 
laparoscopische procedures aangeeft.  

Artiss is enkel voor subcutaan gebruik geïndiceerd. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik bij 
laparoscopische chirurgie.  
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Tot slot mogen Tisseel/Tissucol en Artiss uitsluitend worden verstoven met een drukregelaar die de 
maximale druk bij open-wondchirurgie tot 2,0 bar limiteert en een drukregelaar die bij minimaal 
invasieve/laparoscopische ingrepen een maximale druk van 1,5 bar levert met enkel kooldioxidegas. 

Wat het klinische gebruik van de geneesmiddelen betreft, was het CHMP op grond van de laatste 
melding van luchtembolie bij een endoscopische procedure, waarbij Evicel werd gebruikt en de chirurg 
beperkt zicht op het weefseloppervlak had, van mening dat het gebruik van fibrinelijmen met persgas 
enkel mag worden overwogen als het mogelijk is om de sprayafstand nauwkeurig te beoordelen.  

Chirurgen dienen heldere instructies te krijgen over de aanbevolen afstanden en druk en over het 
persgas dat moet worden gebruikt, en de producten dienen enkel te worden gebruikt door ervaren 
chirurgen die in de toepassing van deze producten zijn geschoold. Er dienen goede methoden te worden 
gehanteerd om een zo droog mogelijk weefseloppervlak te verkrijgen, en tijdens de aanbrenging van 
deze producten via een spray moeten veranderingen van de bloeddruk, polsslag, zuurstofverzadiging en 
uitgeademde CO2 te worden gemonitord, omdat de mogelijkheid bestaat dat lucht- of gasembolie 
optreedt.  

Bij Tisseel/Tissucol worden voor open ingrepen andere drukregelaars (perslucht) gebruikt dan voor 
minimaal invasieve/laparoscopische ingrepen (CO2 onder druk). Het CHMP overwoog voor de 
aanbrenging van de sprayvorm van deze producten alleen CO2-gas te gebruiken. Men was echter van 
mening dat de technische vereisten ingeval de spray alleen met CO2-gas zou mogen worden 
toegediend, tot fouten zou kunnen leiden bij de klinische toepassing van deze producten. Zo zou 
bijvoorbeeld in geval van een minimaal invasieve/laparoscopische ingreep, waarbij de druk maximaal 
1,5 bar mag zijn, per ongeluk de drukregelaar kunnen worden gebruikt die voor open-wondchirurgie is 
bedoeld, waarbij een hogere druk is toegestaan. Ook bij de handelingen met de CO2-cilinders en de 
respectieve drukverlagende aansluitstukken in de operatiekamer zouden fouten kunnen worden 
gemaakt. Het verwachte voordeel van het verplicht stellen van het gebruik van CO2 bij open ingrepen, 
zal waarschijnlijk niet opwegen tegen de risico’s die met een verkeerd gebruik van Tisseel/Tissucol en 
Artiss zijn geassocieerd. Gezien het beperkte bewijs voor het risico op luchtembolie bij deze specifieke 
producten (Tisseel/Tissucol en Artiss) concludeerde het CHMP dat behalve de bovengenoemde 
risicobeperkende maatregelen geen extra acties nodig waren. Daarom besloot het CHMP dat het niet 
verplicht hoeft te zijn dat kooldioxide wordt gebruikt voor de toediening van de sprayvorm van deze 
producten met behulp van een drukregelaar. Het CHMP adviseerde echter om in de productinformatie de 
waarschuwing op te nemen dat het risico op gasembolie hoger lijkt te zijn als fibrineweefsellijmen met 
lucht worden verstoven dan wanneer CO2 wordt gebruikt en dat dit risico niet kan worden uitgesloten als 
Tisseel/Tissucol en Artiss bij open-wondchirurgie worden verstoven. Bij minimaal 
invasieve/laparoscopische ingrepen (dit geldt voor Tisseel/Tissucol) dient alleen kooldioxidegas te 
worden gebruikt. 

Het CHMP adviseerde om de productinformatie van Tisseel, Tissucol en Artiss dienovereenkomstig te 
veranderen teneinde een veilig en doeltreffend gebruik van deze middelen te borgen (zie bijlage III).  

Het Comité stemde in met een brief aan gezondheidszorgwerkers (DHPC), waarin de uitkomst van de 
onderhavige beoordeling wordt beschreven. Het CHMP was van mening dat de DHPC uiterlijk 
15 januari 2013 onder alle gebruikers van deze producten in Europa dient te worden verspreid. 

Beriplast P 

Beriplast P wordt niet met een automatische drukregelaar verstoven. Bij Beriplast P wordt manuele 
druk van de spuitapplicator gebruikt, en daarom bestaat er geen verstuiver die met gas werkt. Het is 
fysisch niet mogelijk om lijnen die lucht aanvoeren of andere componenten op de manuele spray-tips 
aan te sluiten. Het CHMP was dan ook van mening dat het risico op luchtembolie bij dit product 
verwaarloosbaar is.  
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Om het potentiële risico dat Beriplast P wordt gebruikt met een drukregelaar die niet voor dit product 
wordt aanbevolen zoveel mogelijk te beperken, adviseerde het CHMP om de productinformatie van 
Beriplast P zodanig te wijzigen dat nadrukkelijk wordt aangegeven dat het uitsluitend mag worden 
bereid en toegediend volgens de instructies en met de hulpmiddelen die bij dit product worden 
meegeleverd. In overeenstemming met de veranderingen die voor de sprayvormen van de andere 
fibrinelijmen moesten worden doorgevoerd, werd ook in de productinformatie van Beriplast P 
opgenomen dat goede methoden dienen te worden toegepast om een zo droog mogelijk 
weefseloppervlak te verkrijgen (zie bijlage III). 
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Baten/risicoverhouding 

Tisseel/Tissucol en Artiss 

Na bestudering van alle beschikbare gegevens, met inbegrip van de antwoorden die schriftelijk en bij 
de mondelinge toelichting door de houders van de handelsvergunning werden gegeven en van de 
conclusies van de ad-hocadviesgroep van deskundigen, besloot het CHMP dat de 
baten/risicoverhouding van Tisseel, Tissucol en Artiss onder normale gebruiksomstandigheden positief 
is, op voorwaarde dat de productinformatie wordt aangepast (zie bijlage III), dat de overeengekomen 
risicobeperkende maatregelen worden genomen (zie bijlage IV) en dat de overeengekomen DHPC 
wordt verspreid. 

Beriplast P 

Na bestudering van alle beschikbare gegevens, met inbegrip van de antwoorden die schriftelijk en bij de 
mondelinge toelichting door de houder van de handelsvergunning werden gegeven en van de conclusies 
van de ad-hocadviesgroep van deskundigen, besloot het CHMP dat de baten/risicoverhouding van 
Beriplast P, als ondersteunende behandeling ingeval standaard chirurgische technieken (met inbegrip 
van endoscopische behandeling van bloedende gastroduodenale ulcera) niet toereikend zijn om de 
hemostase te verbeteren, en om de adhesie/wondsluiting te bevorderen of als ondersteuning van 
hechtingen, onder normale gebruiksomstandigheden positief is, op voorwaarde dat de productinformatie 
wordt aangepast (zie bijlage III). 



 

25 
 

Redenen voor de wijziging van de bewoording van de handelsvergunning van 
Tisseel/Tissucol en Artiss (en verwante namen) 

Overwegende dat 

 het Comité de procedure krachtens artikel 31 van richtlijn 2001/83/EG in acht heeft genomen voor 
fibrinogeenbevattende oplossingen voor weefsellijm, die voor toediening als spray zijn 
goedgekeurd; 

 het Comité alle gegevens heeft bestudeerd die schriftelijk en bij de mondelinge toelichting door de 
houder van de handelsvergunning werden verstrekt, alsmede de conclusies van de bijeenkomst 
van de ad-hocadviesgroep van deskundigen; 

 het Comité alle meldingen van luchtembolie heeft bestudeerd die met de toediening van 
fibrinogeenbevattende weefsellijmen in sprayvorm in verband waren gebracht en tot de conclusie 
kwam dat de gemelde gevallen uitsluitend waren opgetreden wanneer de gebruiksinstructies niet 
waren opgevolgd;  

 het Comité overeenstemming heeft bereikt over een aantal risicobeperkende maatregelen 
(bestaande uit veranderingen van de productinformatie met betrekking tot het gebruik van de 
geneesmiddelen, alsmede educatiematerialen en scholing die de gebruikers van het product 
moeten krijgen), die het vastgestelde risico op luchtembolie adequaat verminderen; 

 het Comité dientengevolge concludeerde dat de baten/risicoverhouding van de sprayvorm van 
fibrinogeenbevattende weefsellijmen onder normale gebruiksomstandigheden positief is, mits de 
overeengekomen risicobeperkende maatregelen, met inbegrip van aanpassingen van 
productinformatie, worden genomen, 

adviseerde het Comité daarom om de bewoording van de vergunningen voor het in de handel brengen 
van Tisseel/Tissucol en Artiss (en verwante namen) in bijlage I te wijzigen, overeenkomstig de 
wijzigingen van de Samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter die in bijlage III zijn 
weergegeven en onder de voorwaarden die in bijlage IV zijn beschreven. 
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Redenen voor de wijziging van de bewoording van de vergunning voor het in de handel 
brengen van Beriplast P 

Overwegende dat 

 het Comité de procedure krachtens artikel 31 van richtlijn 2001/83/EG in acht heeft genomen voor 
fibrinogeenbevattende oplossingen voor weefsellijm, die voor toediening als spray zijn 
goedgekeurd; 

 het Comité alle gegevens heeft bestudeerd die schriftelijk door de houder van de 
handelsvergunning werden ingediend, alsmede de conclusies van de bijeenkomst van de ad-
hocadviesgroep van deskundigen; 

 het Comité alle meldingen van luchtembolie heeft bestudeerd die met de toediening van 
fibrinogeenbevattende weefsellijmen in sprayvorm in verband waren gebracht en tot de conclusie 
kwam dat de gemelde gevallen uitsluitend waren opgetreden wanneer de gebruiksinstructies niet 
waren opgevolgd; 

 het Comité van mening was dat het risico op luchtembolie bij Beriplast P verwaarloosbaar is, 
omdat voor Beriplast P geen verstuiver verkrijgbaar is die met gas werkt en het niet mogelijk is om 
lijnen die lucht aanvoeren of andere componenten op de manuele spray-tips aan te sluiten; 

 het Comité dientengevolge concludeerde dat de baten/risicoverhouding van de sprayvorm van 
Beriplast P onder normale gebruiksomstandigheden positief is, op voorwaarde dat de 
productinformatie wordt veranderd, 

adviseerde het Comité daarom om de bewoording van de vergunning voor het in de handel brengen 
van Beriplast P (en verwante namen) in bijlage I te wijzigen, overeenkomstig de wijzigingen van de 
Samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter die in bijlage III zijn weergegeven. 


