
INFORMATIE
BROCHURE

VOOR DE 
ARTs

    
Plaque Psoriasis (Pso)

artritis Psoriatica (Psa)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.



• IgG4 gehumaniseerd antilichaam

• Hoge affiniteit en specificiteit aan IL-17A     

(zowel IL-17A als IL-17A/F)

• Snelle, hoge en blijvende huidklaring

• Snelle, krachtige en blijvende gewrichtsverbetering

• Eenvoudig in gebruik

• Keuze tussen spuit en pen

• Gunstig veiligheidsprofiel ook op lange termijn 

• (studies tot 5 jaar)

• Duidelijke dosering
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1. Peluso R, et al. Clin Rheumatol. 2015;34:745-753  2. Liu JT, et al. World J Orthop. 2014;5:537-543  3. Gladman DD, et al. Ann Rheum Dis. 
2005;64(Suppl II):ii14-ii17  4. Lawry M, Dermatol Ther 2007;20:60-67.  5. Feld J, et al. J Rheumatol 2018;45;1611-1613 (25-70% of patients with 
longstanding PsA and in 5–28% of patients with early disease)

PsAPso

± 50%4 > 80%3

> 25-53%2

± 40%2

25-70%5

KlINIschE MANIFEsTATIEs IN PsO EN PsA

VEREENVOUDIGD OVERZICHT VAN DE PREVALENTIES (%)

PERIFERE
syMPTOMEN

NAgElAANTAsTINg
ENThEsITIs

dAcTylITIs

AXIAlE
syMPTOMEN

6-42%
artritis3

± 90%
psoriasis1

Taltz is enkel geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis of actieve artritis psoriatica
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1. Kimball et al. Am J Clin Dermatol 2005.  2. Kavanaugh A. Rapid and Sustained Improvements in Both Skin and Musculoskeletal Symptoms Correlates with 
Improved Quality of Life in Patients with Active Psoriatic Arthritis. Poster presented at EULAR 2018; Abstract SAT0316  3. Rosen CF, et al. Rheumatology. 
2012;51:571-576.  4. Viswanathan et al. J Dermatolog Treat, 2015; 26(3): 235-239.  5. Merola et al. Rheumatol Ther. https://doi.org/10.1007/s40744-018-
0135-1 2019.

Pso PsA
Volledige of bijna-volledige
huidklaring geeft patiënten 

de grootste verbetering van hun
levenskwaliteit4

Snelle en blijvende 
verbeteringen van zowel de

gewrichts- als de huidsymptomen
correleerden positief met een 
verbeterde levenskwaliteit2

IMPAcT vAN PsO EN/OF PsA1,3,5

Werkproductiviteit

Financiële
stabiliteit

Carrière-
mogelĳkheden

Intieme en
sociale relaties

Emotionele
gezondheid

Familiedynamiek

Actieve
levensstĳl

Mogelĳkheid
tot reizen

Functioneren

Dagelĳkse
activiteiten

Welzĳn

IMPACT VAN       PSO       PSAen
of
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TNF-α
IFN-g

Il-17
TNF-α
Il-22

IL-17
IL-22
TNF-α

IL-17
TNF-α

IL-12 IL-23 IL-23

WERKINgsMEchANIsME

PRO-INFLAMMATOIRE CyTOKINES SPELEN EEN PATHOGENETISCHE ROL 
BINNEN PSORIASIS EN PSORIATISCHE ARTRITIS1,2,3,4,5,10

ACTIVATIE

TNF-α

Dendritische cel

Naïeve CD4 T-cellen

TH1-cellen TH17-cellen Residentiële gd T-cellen
Residentiële type 3 aan-
geboren lymphoïde cellen

Synovium
(Synovitis)

Enthesen
(Enthesitis en 
botvorming)

Bot
(Erosie en botvorming)

Huid
(Hyperproliferatie van 

keratinocyten)

IL = Interleukine
pM = Picomolar
IgG4 = Immunoglobu-
line G of subtype 4
CD = Cluster of Dif-
ferentiation
Th = T-Helpercel
TNF = Tumor Necrosis 
factor
RANK-L = Receptor ac-
tivator of nuclear factor 
kappa-B ligand

Enthesen: 

Mechanische stress- en 
immuunactivatie
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1. Ritchlin CT. Psoriatic Arthritis. N Engl J Med 2017;376(10):957-970  2. Raychaudhuri SK. Clin Rheumatol 2015;34(6):1019-23  3. Belge K. Advances in treating 
psoriais.F10000Prime Rep 2014;6:4  4. Lowes MA. Trends Immunol 2013;34(4):174-81  5. Rossini M. Rheumatol Int 2016;36(4):469-82  6. Girolomoni et al., 
JEADV 2017, 31, 1616-1626  7. Liu L. et al. J Inflamm Res. 2016;9:39-50  8. Taltz SPC – Latest approved version.  9. Schett et al. Nature Reviews | Rheumato-
logy Volume 13 | December 2017 | 731.  10. Hawkes et al. Allergy Clin Immunol. 2017 September ; 140(3): 645–653

Image adapted from 
Parham P. The Immune 
System. 3rd edition. 
Garland Science, Ny, 
USA, 2009

TALTZ IS EEN RECOMBINANT GEHUMANISEERD IgG4 MONOCLONAAL ANTILICHAAM
DAT IL-17A EN IL-17A/F NEUTRALISEERT7,8

TALTZ BINDT MET HOGE AFFINITEIT EN SPECIFICITEIT AAN IL-17A 
(ZOWEL IL-17A ALS IL-17A/F)7,8

Bindingsaffiniteit IL-17A 1.8 pM
Bindingsaffiniteit IL-17A/F < 3 pM
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PLAQUE PSORIASIS Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot 
ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmer-
king komen voor systemische therapie.

ARTRITIS PSORIATICA Taltz, alleen of in combinatie met methotrexaat, is ook 
geïndiceerd voor de behandeling van actieve artritis pso-
riatica bij volwassen patiënten die één of meer therapieën 
met disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) 
niet verdroegen of daar ontoereikend op reageerden.

INdIcATIEs

|8 | |9 |



1. Taltz SPC – Latest approved version  2. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386(9993): 541-551  3. Leonardi C et al. J Am Acad Dermatol. 2018 
Nov;79(5):824-830  4. Mease PJ et al. Ann Rheum Dis. 2017;76:79-87  5. Chandran et al. Poster presented at EULAR 2018; Abstract THU0333.

PASI = psoriasis area and severity index Guidance EMEA
NRI = Nonresponder Imputation - mNRI = modified Nonresponder Imputation

dOElTREFFENdhEId

SNEllE, kRACHTIgE EN blIjvENDE vERmINDERINg vAN 
gEWRIchTssyMPTOMEN (Bij Patiënten met Psa)

sNElhEId significant 
hogere

AcR 20-respons rates
vanaf week 1 (tov PBO)4

EFFIcIËNTIE
40%

van de patiënten bereikte

AcR 50
na 24 weken4

23%
van de patiënten bereikte

AcR 70
na 24 weken4

cONsIsTENTIE
51%

van de patiënten bereikte

AcR 50
na 3 jaar5

33%
van de patiënten bereikte

AcR 70
na 3 jaar5

SNELLE, HOGE EN BLIJVENDE NIVEAUS VAN 
huIdKlARINg, INCLUSIEF PASI 100 (Bij Patiënten met Pso)

sNElhEId minstens 30% reductie in PAsI
vanaf week 11

EFFIcIËNTIE 40%
van de patiënten bereikte

PAsI 100
na 12 weken2  (NRI)

cONsIsTENTIE 45%
van de patiënten bereikte

PAsI 100
na 3 jaar3  (mNRI)

ACR20/50/70 = 20/50/70% Improvement in American College of Rheumatology Response Criteria  
PBO=Placebo
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Pso PsA

[BijvoorBeeld]

• Maar ze lijdt onder een 
onvoldoende gave huid

• En ze voelt zich nog 
slechter door de jeuk 

• En ze riskeert ooit in-
flammatoire gewrichts-
pijn te ontwikkelen

• Maar ze klaagt nog altijd 
over inflammatoire 
gewrichtspijn

• En ze heeft een vorm 
van psoriasis die haar 
stoort

Welke patiënt(e) maakt het meest kans 
om geholpen te worden met Taltz

 Een actieve vrouw
 Op een standaardbehandeling

...
waardoor ze constant

compromissen
moet sluiten

PATIËNTENPROFIElEN
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ER ZIJN GEEN SPECIFIEKE 
AANBEVELINGEN VOOR HET 
“SWITCHEN” VAN EEN 
BIOLOGICAL NAAR TALTZ 

1. Het switchen naar Taltz bij patiënten met PsA, die voordien met een 
interleukine-17 of een interleukine-12/23 inhibitor behandeld werden, is 
niet onderzocht.1 

2. Het switchen naar Taltz bij patiënten met Pso, die voordien met een 
interleukine-12/23 inhibitor behandeld werden, is wel onderzocht bij een 
deel van de patiënten.2 

3. Het switchen naar Taltz bij patiënten met Pso, die voordien met een 
andere interleukine-17 inhibitor behandeld werden, werd onderzocht bij 
een klein aantal patiënten, maar op basis hiervan kunnen geen wash-out 
aanbevelingen gegeven worden3,4

4. In de PsA-studie SPIRIT-P2 en in de Pso-studies UNCOVER-2 & -3 
werden de volgende wash-out periodes gehanteerd1,2

Biological Wash-out periode

Etanercept (Enbrel®) Minimum 28 dagen

Infliximab (Remicade®) Minimum 60 dagen

Adalimumab (Humira®) Minimum 60 dagen

Certolizumab pegol (Cymzia®) Minimum 60 dagen

Golimumab (Simponi®) Minimum 90 dagen

Rituximab (MabThera®) Minimum 12 maanden

Ustekinumab (Stelara®)*   Minimum 8 maanden

Elke andere biological of kleine 
molecule

Minimum 5 halflevens
voor randomisatie

sWITch-AANBEvElINgEN

1. Nash et al, Lancet 2017; 389: 2317–27, appendix.  2. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386(9993): 541-551.  3. Bokor-Billman T. and Schäkel 
K., Journal of Dermatological Treatment, 2018 Sep 11:1-5.  4. Georgakopoulos JR. et al., J Am Acad, 2018 Jul; 79(1):155-157.
* Enkel van toepassing in de Pso-studies
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1. Taltz SPC – Latest approved version

OVERGEVOELIGHEID • Er zijn ernstige overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder 
enkele ernstige gevallen van anafylaxie, angio-oedeem, urticaria 
en, zelden, late (10-14 dagen na injectie) ernstige overgevoelig-
heidsreacties, waaronder uitgebreide urticaria, dyspneu en hoge 
anti-lichaamtiters. 

• Als zich een ernstige overgevoeligheidsreactie voordoet, dient 
toediening van Taltz onmiddellijk gestopt te worden en een pas-
sende behandeling gestart te worden.

VACCINATIES • Taltz dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met levende 
vaccins.1

HULPSTOFFEN • Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23mg) per 
dosis van 80 mg, wat betekent dat het in essentie natriumvrij is.

INFECTIES • Behandeling met Taltz wordt in verband gebracht met een ver-
hoogd aantal infecties, zoals bovenste luchtweginfecties, orale 
candidiasis, conjunctivitis en tinea-infecties.

• Taltz dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met een 
klinisch belangrijke chronische infectie. Als zo’n infectie zich ont-
wikkelt, houd dan zorgvuldig toezicht en stop met de behande-
ling met Taltz als de patiënt niet reageert op de standaardbehan-
deling of als de infectie ernstig wordt. De behandeling met Taltz 
mag niet hernomen worden voordat de infectie verdwijnt.

• Taltz mag niet gegeven worden aan patiënten met actieve tuber-
culose (TB). Overweeg bij patiënten met latente TB een anti-TB-
behandeling alvorens behandeling met Taltz te beginnen.

INFLAMMATOIRE
DARMZIEKTE

• Er zijn nieuwe gevallen of exacerbatie van de ziekte van Crohn 
en colitis ulcerosa gemeld.

• Bij het voorschrijven van Taltz aan patiënten met inflammatoire 
darmziekte, waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, 
is voorzichtigheid geboden en dienen patiënten nauwkeurig 
gevolgd te worden.

vOORzORgEN1
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1. Taltz SPC – Latest approved version  2. Nash et al, Lancet 2017; 389: 2317–27, appendix

PATIëNTEN MET KANKER • Het gebruik van Taltz bij patiënten met kanker of met een voor-
geschiedenis van kanker is niet onderzocht. 

• Patiënten met een basaalcelcarcinoom (niet meer dan drie), 
een plaveiselcelcarcinoom (niet meer dan twee), die met succes 
behandeld werden en waarbij geen tekenen van herval aanwezig 
waren in de laatste 5 jaar voor de start van de studies, mochten 
deelnemen aan de klinische studies.2

ZWANGERSCHAP1 • Tijdens de behandeling en gedurende tenminste 10 weken 
daarna moeten vrouwen die zwanger kunnen worden een effec-
tieve methode van anticonceptie toepassen.

• Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van 
Taltz bij zwangere vrouwen. Dieronderzoek duidt niet op directe 
of indirecte nadelige effecten met betrekking tot zwangerschap, 
embryonale/foetale ontwikkeling, partus of postnatale ontwikke-
ling. 

• Uit voorzorg  dient het gebruik van Taltz vermeden tijdens de 
zwangerschap.

BORSTVOEDING1 • Het is niet bekend of Taltz in de moedermelk wordt uitgeschei-
den of na inname systemisch wordt geabsorbeerd.

• Met inachtneming van het voordeel van borstvoeding voor het 
kind en het voordeel  van behandeling van de vrouw, dient er een 
beslissing genomen te worden de borstvoeding te stoppen of te 
stoppen met Taltz.

VRUCHTBAARHEID • Het effect van Taltz op de vruchtbaarheid bij mensen is niet 
beoordeeld.

• De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indi-
recte schadelijke effecten.

cONTROlE
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1. Taltz SPC – Latest approved version

ANDERE 
IMMUNOMODULATOREN
OF FOTOTHERAPIE

• De veiligheid van Taltz in combinatie met andere immunomodulatoren of 
fototherapie is niet beoordeeld in studies bij plaque psoriasis.

CyP450-SUBSTRATEN • Een klinisch relevant effect op CyP450-substraten met een nauwe thera-
peutische index, waarvan de dosis op individuele basis wordt aangepast 
(bijv. warfarine), kan niet worden uitgesloten. 

• Therapeutische monitoring dient overwogen te worden bij het starten 
van de therapie met Taltz bij patiënten die met dit soort geneesmiddelen 
worden behandeld.

METHOTREXAAT (MTX) 
EN/OF CORTICOSTEROïDEN

• Er is bij patiënten met artritis psoriatica geen interactie gezien bij gelijk-
tijdige toediening van Taltz en methotrexaat (MTX) en/of corticosteroïden

INTERAcTIEs1
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1. Taltz SPC – Latest approved version

ERNSTIGE OVERGEVOELIGHEID • voor de werkzame stof ixekizumab 
• of voor een van de hier vermelde hulpstoffen:

• Natriumcitraat
• Citroenzuur (watervrij)
• Natriumchloride (1mmol (23mg) natrium per dosis van 80mg)
• Polysorbaat 80
• 

ACTIEVE INFECTIES VAN 
KLINISCHE BETEKENIS

bijv. actieve tuberculose

cONTRA-INdIcATIEs1
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1. Callis Duffin K, Bukhalo M, Bobonich MA, et al. Med Devices (Auckl). 2016;9:361-369

IN ELKE VOORGEVULDE PEN 
OF SPUIT ZIT
80 MG IXEKIZUMAB 
IN 1 ML OPLOSSING

hulPMIddElEN1 
ONTWORPEN MET PATIËNTEN vOOR PATIËNTEN

Gebruiksvriendelijk
vOORgEvuldE sPuIT

Gemakkelijk te gebruiken
vOORgEvuldE PEN

Ruw oppervlak 
voor 

gemakkelijke 
grip

Antislip 
injectie

OF

|16 | |17|



Pso

PsA

PsA

dOsERINg1

ONDERHOUDSPERIODE
1x 80 mg elke 4 weken

INDUCTIEPERIODE
Eerste 12 weken:

 1x 80 mg elke 2 weken

STARTDOSIS
2x  80 mg

Patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis

ONDERHOUDSPERIODE
1x 80 mg elke 4 weken

INDUCTIEPERIODE
Eerste 12 weken:

1x 80 mg elke 2 weken

STARTDOSIS
2x  80 mg

Patiënten met artritis psoriatica die ook matige tot ernstige plaque psoriasis hebben

Week 0                           2                    4                       6                      8                     10                  12 

Week 0                           2                    4                       6                      8                     10                  12 

Week 0                           2                    4                       6                      8                     10                  12 

1. Taltz SPC – Latest approved version

ONDERHOUDSPERIODE
1x 80 mg elke 4 weken

STARTDOSIS
2x  80 mg

Naam en voornaam van de voorschrijver

Datum en handtekening van de voorschrijver

Uitvoerbaar vanaf voornoemde datum 
of vanaf

GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT

Naam en voornaam
van de rechthebbende

Voorbehouden aan 
het verpakkingsvignet

xxxxxxxxxxxxx

spuit

Naam en voornaam van de voorschrijver

Datum en handtekening van de voorschrijver

Uitvoerbaar vanaf voornoemde datum 
of vanaf

GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT

Naam en voornaam
van de rechthebbende

Voorbehouden aan 
het verpakkingsvignet

xxxxxxxxxxxxx

pen

Naam en voornaam van de voorschrijver

Datum en handtekening van de voorschrijver

Uitvoerbaar vanaf voornoemde datum 
of vanaf

GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT

Naam en voornaam
van de rechthebbende

Voorbehouden aan 
het verpakkingsvignet

xxxxxxxxxxxxx

pen

Naam en voornaam van de voorschrijver

Datum en handtekening van de voorschrijver

Uitvoerbaar vanaf voornoemde datum 
of vanaf

GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT

Naam en voornaam
van de rechthebbende

Voorbehouden aan 
het verpakkingsvignet

xxxxxxxxxxxxx

spuitWEEK 0 = OF

Andere patiënten met artritis psoriatica
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PsoVolwassen patiënten (>18 jaar)

HAQ = Health Assessment Questionnaire; NRS = Numerical Rating Scale; BSA = Body Surface Area; PASI = psoriasis area and severity index Guidance EMEA; 
NSAID = Non Steroid Anti Inflammatory Drug; PUVA = psoralen and ultraviolet A

# Voor gedetailleerde informatie ivm de terugbetalingscriteria, gelieve gebruik te maken van de binders Taltz Pso & Taltz PsA of zich te wenden tot uw medi-
sche informateur of via de RIZIV-website - Terugbetalingsvoorwaarden Taltz

MATIgE TOT ERNsTIgE PlAQuE PsORIAsIs:

1. Volwassen patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis met tegelijk:

i. BSA > 10% of PASI > 10 ondanks eerdere behandeling (tenzij intolerantie of contra- 
geïndiceerd) met:

a. PUVA-therapie
b. Methotrexaat (minstens 15 mg/week gedurende minstens 3 maanden)
c. Ciclosporine (minstens 2,5 mg/kg gedurende minstens 2 maanden)

ii. Afwezigheid van evolutieve tuberculose

TERugBETAlINgscRITERIA
( IN EEN NOTENdOP)#

TERUGBETALINGSPERIODE DERMATOLOOG

Eerste aanvraag Aanvraag tot verlenging

16 weken
(max 9 verpakkingen)*

6 maanden
(max 7 verpakkingen)*

* verpakkingen Taltz 80 mg van 1 voorgevulde spuit of pen

EERSTE TERUGBETALINGSAANVRAAG DERMATOLOOG
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PsA
HAQ = Health Assessment Questionnaire; NRS = Numerical Rating Scale; BSA = Body Surface Area; PASI = psoriasis area and severity index Guidance EMEA; 
NSAID = Non Steroid Anti Inflammatory Drug

POlyARTIculAIRE PsORIATIschE ARTRITIs:

1. Volwassen patiënten met polyarticulaire erosieve  
psoriatische artritis met tegelijk:

i. Actieve artritis van minstens 5 gewrichten
ii. Index van minstens 25 op de HAQ
iii. Onvoldoende respons op voorafgaand methotrexaat 

gedurende minstens 12 weken aan minimumdosis 
van 15 mg per week, of wanneer methotrexaat niet 
verdragen wordt

iv. Afwezigheid van evolutieve tuberculose

POlyARTIculAIRE PsORIATIschE ARTRITIs

MET gElIjKTIjdIg MATIg TOT ERNsTIgE 

PlAQuE PsORIAsIs:

1. Volwassen patiënten met polyarticulaire erosieve  
psoriatische artritis met tegelijk:

i. Actieve artritis van minstens 5 gewrichten
ii. Index van minstens 25 op de HAQ
iii. Onvoldoende respons op voorafgaand methotrexaat 

gedurende minstens 12 weken aan minimumdosis 
van 15 mg per week, of wanneer methotrexaat niet 
verdragen wordt

iv. Aanwezigheid van matige tot ernstige plaque psoriasis 
gedefinieerd door lichaamsoppervlak BSA > 10% of 
PASI > 10. Verslag van dermatoloog is ter beschikking 
die matige tot ernstige psoriasis bevestigt.

v. Afwezigheid van evolutieve tuberculose

TERUGBETALINGSPERIODE REUMATOLOOG

Eerste aanvraag Aanvraag tot verlenging

artritis psoriatica artritis psoriatica 
met gelijktijdig 

matige tot ernstige 
plaque psoriasis

artritis psoriatica artritis psoriatica 
met gelijktijdig 

matige tot ernstige 
plaque psoriasis

16 weken
(max 6 verpakkingen)*

16 weken
(max 9 verpakkingen)*

52 weken
(max 13 verpakkingen)*

* verpakkingen Taltz 80 mg van 1 voorgevulde spuit of pen

EERSTE TERUGBETALINGSAANVRAAG REUMATOLOOG
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Pso

AANVRAAG TOT VERLENGING DERMATOLOOG

MATIgE TOT ERNsTIgE PlAQuE PsORIAsIs:

1. De patiënt kreeg eerdere vergoeding voor de behandeling van 16 weken met Taltz

2. Deze eerdere behandeling met Taltz was doeltreffend, met andere woorden de PASI-score 
is verminderd met meer dan 50% vergeleken met de aanvangswaarde, bij evaluatie na 16 
weken en nadien telkens bij evaluatie na 6 maanden
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PsA

OlIgOARTIculAIRE PsORIATIschE ARTRITIs:

2. Volwassen patiënten met oligoarticulaire erosieve  
psoriatische artritis met tegelijk:

i. Actieve artritis van minstens 3 gewrichten, waarvan 
minstens 1 een groter gewricht is

ii. Score van minstens 4 op de NRS
iii. Onvoldoende respons (behalve bij intolerantie) op 

voorafgaand gebruik van NSAIDs, sulfasalazine, en 
methotrexaat. Binnen 3 maanden: 2 intra-articulaire 
behandelingen met steroïden in hetzelfde gewricht 

iv. Afwezigheid van evolutieve tuberculose

OlIgOARTIculAIRE PsORIATIschE ARTRITIs MET 

gElIjKTIjdIg MATIg TOT ERNsTIgE PlAQuE PsO-

RIAsIs

2. Volwassen patiënten met oligoarticulaire erosieve  
psoriatische artritis met tegelijk:

i. Actieve artritis van minstens 3 gewrichten, waarvan 
minstens 1 een groter gewricht is

ii. Score van minstens 4 op de NRS
iii. Onvoldoende respons (behalve bij intolerantie) op 

voorafgaand gebruik van NSAIDs, sulfasalazine, en 
methotrexaat. Binnen 3 maanden: 2 intra-articulaire 
behandelingen met steroïden in hetzelfde gewricht

iv. Aanwezigheid van matige tot ernstige plaque psoriasis 
gedefinieerd door lichaamsoppervlak BSA > 10% of 
PASI > 10. Verslag van dermatoloog is ter beschikking.

v. Afwezigheid van evolutieve tuberculose

AANVRAAG TOT VERLENGING REUMATOLOOG

PsORIATIschE ARTRITIs & PsORIATIschE ARTRITIs MET gElIjKTIjdIg 

MATIgE TOT ERNsTIgE PlAQuE PsORIAsIs

1.  De patiënt kreeg een eerdere vergoeding voor behandeling van 16 weken met Taltz

2.  Deze eerdere behandeling met Taltz was doeltreffend bij evaluatie na 16 weken en nadien telkens bij 
evaluatie na 52 weken

i. Voor polyarticulaire psoriatische artritis: vermindering van minstens 20% van aantal gewrichten met 
active artritis en daling van minstens 20% van HAQ-index ten opzichte van toestand vóór de aanvang 
van behandeling.

ii. Voor oligoarticulaire psoriatische artritis: verbetering met minstens 2 punten op NRS-evaluatie
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1. Taltz SPC – Latest approved version

Taltz dient altijd in de handbagage in het vliegtuig vervoerd te worden: onder 2°C kan Taltz 
bevriezen en onbruikbaar worden. 
Aan het cabinepersoneel kan eventueel gevraagd worden om de medicatie tijdens de vlucht 
in de koelkast te bewaren.

Een transportcertificaat van de arts verleent toestemming voor het vervoeren van Taltz in 
de handbagage. 
(Dit transportcertificaat is terug te vinden in de hoes van de informatiebrochure voor de 
patiënt)

Raad uw patiënt desondanks toch aan om de luchtvaartmaatschappij te contacteren voor 
specifieke veiligheidsvoorschriften in verband met injecteerbare geneesmiddelen.

Taltz bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Taltz kan tot 5 dagen ongekoeld bewaard worden bij een temperatuur beneden 30 ºC.

Bewaar in de koelkast (2°C – 8°C). 
Niet in de vriezer bewaren.
Taltz kan tot 5 dagen buiten de koelkast bewaard 
worden bij een temperatuur beneden 30ºC.

BEWARINg

REIsINFORMATIE1
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1. Armstrong et al. 2018, Poster presented at EADV 2018 (P1825)  2. Mease PJ et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Aug 29. doi: 10.1002/acr.23738. Epub 
ahead of print  3. Taltz SPC – Latest approved version.  4. www.clinicaltrials.gov

klinische veiligheidsdatabase1,2

• Meer dan 15.000 patiëntenjaren in plaque psoriasis

• 1373 patiëntenjaren in artritis psoriatica

• 16 klinische studies (12 in Pso en 4 in PsA)4

• Tot 5 jaar studieduur

De meest gemelde bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats en infecties aan de boven-
ste luchtwegen (meestal nasofaryngitis).3

Het waargenomen veiligheidsprofiel bij patiënten met artritis psoriatica die met Taltz werden 
behandeld is consistent met het veiligheidsprofiel voor plaque psoriasis met uitzondering van 
de frequenties van de bijwerkingen influenza en conjunctivitis die vaak voorkwamen bij patiën-
ten met artritis psoriatica.3

geen nieuwe veiligheidssignalen werden geïdentificeerd 
bij het langdurig gebruik van Taltz1

vEIlIghEIdsPROFIEl TOT 5 jAAR
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NEvENWERKINgsPROFIEl

lijst met bijwerkingen in klinische studiesa en postmarketing rapporten

systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerking

Infecties en parasitaire 
aandoeningen  

Zeer vaak Bovenste luchtweginfectieb

Vaak Tinea infectie, herpes simplex (mucocutaan)c

Soms Influenzai, rhinitis, orale candidiasisd, conjunctivitisi, cellulitise

Bloed- en lymfestelsel-
aandoeningen 

Soms Neutropenieg, trombocytopenieg

Immuunsysteem aandoeningen
Soms Angio-oedeem

Zelden Anafylaxieh

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen

Vaak Orofaryngeale pijn

Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Misselijkheid

Huid- en onderhuidaandoeningen Soms Urticaria, huiduitslag, eczeem

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak Reacties op de injectieplaatsf

a Placebogecontroleerde klinische studies (fase III) bij patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis, blootgesteld aan ixekizumab 
80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W of placebo tot 12 weken behandelingsduur, of bij patiënten met actieve artritis psoriatica blootge-
steld aan ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W of placebo tot een behandelingsduur van 24 weken. b Bovenste luchtweginfec-
tie waaronder nasofaryngitis en bovenste luchtweginfectie c Herpes simplex (mucocutaan) is gedefinieerd als gebeurtenissen met de voor-
keurstermen orale herpes, herpes simplex, genitale herpes, herpes dermatitis en genitale herpes simplex d Orale candidiasis gedefinieerd 
als gebeurtenissen met de voorkeurstermen orale candidiasis en orale schimmelinfectie. e Cellulitis waaronder cellulitis door stafylokokken 
en externe oorcellulitis en erysipelas f In de studies bij plaque psoriasis kwamen reacties op de injectieplaats vaker voor bij personen met 
een lichaamsgewicht < 60 kg, vergeleken met de groep met een lichaamsgewicht ≥ 60 kg (25% versus 14% voor de samengevoegde Q2W- 
en Q4W-groepen). In de studies bij artritis psoriatica kwamen reacties op de injectieplaats vaker voor bij personen met een lichaamsge-
wicht < 100 kg vergeleken met de groep met een lichaamsgewicht ≥ 100 kg (24% vs 13% voor de samengevoegde Q2W en Q4W groepen). 
De toegenomen frequentie van reacties op de injectieplaats in de samengevoegde Q2W en Q4W groepen resulteerde niet in een toename 
in stopzettingen in de plaque psoriasis- of de artritis psoriatica-studies. g Gebaseerd op gerapporteerde bijwerkingen h Gebaseerd op 
postmarketing rapporten i Bij patiënten die met ixekizumab werden behandeld waren de bijwerkingen in de klinische onderzoeken bij 
plaque psoriasis en artritis psoriatica gelijk met uitzondering van de frequenties van influenza (vaak) en conjunctivitis (vaak) in de klinische 
onderzoeken bij artritis psoriatica.

zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1,000); zeer zelden (< 1/10.000)

Zie voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen Rubriek 4.8 van de SKP die u terugvindt in de hoes van deze brochure
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MOgElIjKE vRAgEN

MIJN PATIëNT HEEFT LAST VAN 
CANDIDIASIS

• BENIGNE CANDIDIASIS 

Benigne candidiasis kan worden behandeld volgens gangbare medische 
praktijken. De stopzetting van Taltz is niet verplicht.1*

MIJN PATIëNT ONTWIKKELT EEN 
CHRONISCHE INFECTIE

• Taltz dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met een klinisch 
belangrijke chronische infectie. 

• Als zo’n infectie zich ontwikkelt, houd dan zorgvuldig toezicht en stop 
met de behandeling met Taltz als de patiënt niet reageert op standaard-
behandeling of als de infectie ernstig wordt. 

• Er mag niet opnieuw met de behandeling met Taltz begonnen worden 
voordat de infectie verdwijnt.4

MIJN PATIëNT KLAAGT OVER EEN 
REACTIE OP DE INJECTIEPLEK 

• Benigne reacties op de injectieplek kan men behandelen met een cold-
pack.2

• Het is raadzaam om de pen of de spuit met Taltz 30 minuten voor de 
injectie uit de koelkast te halen.4

MIJN PATIëNT VERGAT HET 
GENEESMIDDEL TE INJECTEREN 
OP DE VOORZIENE DATUM

• Vraag uw patiënt om zijn injectie zo snel mogelijk toe te dienen en zich 
te houden aan het vooraf opgestelde injectieschema.3*

MIJN PATIëNT LIET DE PEN OF 
SPUIT BUITEN DE KOELKAST 
LIGGEN

• Taltz kan tot 5 dagen ongekoeld bewaard worden bij een temperatuur 
beneden 30 ºC.4

1. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386: 541–551.  2. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology: https://www.aaaai.org/ask-the-expert/
treatment-injection-reaction.  3. US Prescribing Information approved by US FDA  4. Taltz SPC – Latest approved version.  
* Klinische beslissingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts
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MIJN PATIëNT MOET EEN 
OPERATIE ONDERGAAN*

• De groep patiënten die een zware operatie moest ondergaan werd 
geëxcludeerd uit de klinische studies indien deze operatie  een onaan-
vaardbaar risico inhield voor de patiënt, en dit op basis van het klinische 
oordeel van de behandelende arts.1

• Algemene conservatieve richtlijnen over de behandeling van psoriasis ra-
den aan om de behandeling 4 halflevens te stoppen voor een geplande 
zware  operatie.2 
Het gemiddelde halfleven van Taltz is 13 dagen3; 4 halflevens komen 
overeen met 7,4 weken.

MIJN PATIëNTE IS ZWANGER OF 
WIL ZWANGER WORDEN

• Tijdens de behandeling en gedurende tenminste 10 weken daarna moe-
ten vrouwen die zwanger kunnen worden een effectieve methode van 
anticonceptie toepassen.

• Zie ook pagina 13

MIJN PATIëNT HEEFT EEN OVER-
DOSIS GENOMEN

• Doses tot 180 mg zijn in klinische onderzoeken toegediend zonder dosis-
beperkende toxiciteit. Overdoses tot 240 mg, subcutaan, als een enkele 
toediening in klinische studies, zijn zonder enige ernstige bijwerking 
gerapporteerd.3 

• In geval van overdosering wordt aanbevolen de patiënt te monitoren op 
elk teken of symptoom van bijwerkingen en onmiddellijk te beginnen 
met een geschikte symptomatische behandeling.3

1. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386: 541–551.  2. Choi yM. et al, J Am Acad Dermatol (2016) 75:4 p798-805.  3. Taltz SPC – Latest approved version.   
* Klinische beslissingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts
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Plaque Psoriasis (Pso)
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Dit materiaal is bestemd voor personen die wettelijk bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren.
AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel dat aan beperkt geneeskundig voorschrift is onderworpen.
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ABBREVIATED SPC ▼This medicinal product is subject to additional monitoring. This will
allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to
report any suspected adverse reactions. See section 4.8 for how to report adverse
reactions. 1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Taltz 80 mg solution for injection in
pre-filled syringe. Taltz 80 mg solution for injection in pre-filled pen. 2. QUALITATIVE
AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each pre-filled syringe contains 80 mg ixekizumab
in 1 ml. Each pre-filled pen contains 80 mg ixekizumab in 1 ml. Ixekizumab is a
recombinant humanised monoclonal antibody produced in CHO cells. For the full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM Solution for injection in pre-filled syringe
(injection). Solution for injection in pre-filled pen. The solution is clear and colourless to slightly yellow. 4. CLINICAL PARTICULARS 4.1 Therapeutic indications Plaque psoriasis Taltz is indicated
for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy. Psoriatic arthritis Taltz, alone or in combination with methotrexate, is indicated for the
treatment of active psoriatic arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) therapies (see
section 5.1). 4.2 Posology and method of administration Taltz is intended for use under the guidance and supervision of a physician experienced in the diagnosis and treatment of conditions for
which Taltz is indicated. Posology Plaque psoriasis The recommended dose is 160 mg by subcutaneous injection (two 80 mg injections) at Week 0, followed by 80 mg (one injection) at Weeks 2,
4, 6, 8, 10, and 12, then maintenance dosing of 80 mg (one injection) every 4 weeks. Psoriatic arthritis The recommended dose is 160 mg by subcutaneous injection (two 80 mg injections) at
Week 0, followed by 80 mg (one injection) every 4 weeks thereafter. For psoriatic arthritis patients with concomitant moderate to severe plaque psoriasis, the recommended dosing regimen is the
same as for plaque psoriasis. Consideration should be given to discontinuing treatment in patients who have shown no response after 16 to 20 weeks of treatment. Some patients with initially
partial response may subsequently improve with continued treatment beyond 20 weeks. Elderly (≥ 65 years) No dose adjustment is required (see section 5.2). There is limited information in
subjects aged ≥ 75 years. Renal or hepatic impairment Taltz has not been studied in these patient populations. No dose recommendations can be made. Paediatric population The safety and
efficacy of Taltz in children and adolescents aged 6 to 18 years in the treatment of moderate to severe plaque psoriasis have not yet been established. No data are available. There is no relevant use
of Taltz in children below the age of 6 years in the treatment of moderate to severe plaque psoriasis. The safety and efficacy of Taltz in children and adolescents aged 2 to less than 18 years in the
treatment of psoriatic arthritis (a category of juvenile idiopathic arthritis) have not yet been established. No data are available. There is no relevant use of Taltz in children below 2 years for the
indication of psoriatic arthritis. Method of administration Subcutaneous use. Taltz is for subcutaneous injection. Injection sites may be alternated. If possible, areas of the skin that show psoriasis
should be avoided as injection sites. The solution/the syringe/the pen must not be shaken. After proper training in subcutaneous injection technique, patients may self-inject Taltz if a healthcare
professional determines that it is appropriate. However, the physician should ensure appropriate follow-up of patients. Comprehensive instructions for administration are given in the package leaflet.
4.3 Contraindications Serious hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. Clinically important active infections (e.g. active tuberculosis, see section 4.4).
4.4 Special warnings and precautions for use Infections Treatment with Taltz is associated with an increased rate of infections such as upper respiratory tract infection, oral candidiasis,
conjunctivitis, and tinea infections (see section 4.8). Taltz should be used with caution in patients with clinically important chronic infection. If such an infection develops, monitor carefully and
discontinue Taltz if the patient is not responding to standard therapy or the infection becomes serious. Taltz should not be resumed until the infection resolves. Taltz must not be given to patients with
active tuberculosis (TB). Consider anti-TB therapy prior to initiation of Taltz in patients with latent TB. Hypersensitivity Serious hypersensitivity reactions, including some cases of anaphylaxis,
angioedema, urticaria and, rarely, late (10-14 days following injection) serious hypersensitivity reactions including widespread urticaria, dyspnea and high antibody titres have been reported. If a
serious hypersensitivity reaction occurs, administration of Taltz should be discontinued immediately and appropriate therapy initiated. Inflammatory Bowel Disease Cases of new or exacerbations of
Crohn’s disease and ulcerative colitis have been reported. Caution should be exercised when prescribing Taltz to patients with inflammatory bowel disease, including Crohn’s disease and ulcerative
colitis, and patients should be monitored closely. Immunisations Taltz should not be used with live vaccines. No data are available on the response to live vaccines; there are insufficient data on
response to inactive vaccines (see section 5.1). Excipients This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 80 mg dose, i.e., essentially “sodium-free”. 4.6 Fertility,
pregnancy and lactation Women of childbearing potential Women of childbearing potential should use an effective method of contraception during treatment and for at least 10 weeks after
treatment. Pregnancy There is a limited amount of data from the use of ixekizumab in pregnant women. Animal studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to pregnancy,
embryonic/foetal development, parturition or post-natal development (see section 5.3). As a precautionary measure, it is preferable to avoid the use of Taltz during pregnancy. Breast-feeding It is not
known whether ixekizumab is excreted in human milk or absorbed systemically after ingestion. However, ixekizumab is excreted at low levels in the milk of cynomolgus monkeys. A decision should
be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue Taltz taking into account the benefit of breast-feeding for the child and the benefit of therapy for the woman. Fertility The effect of
ixekizumab on human fertility has not been evaluated. Animal studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to fertility (see section 5.3). 4.8 Undesirable effects Summary of
the safety profile The most frequently reported adverse drug reactions (ADRs) were injection site reactions and upper respiratory tract infections (most frequently nasopharyngitis). Tabulated list of
adverse reactions ADRs from clinical studies and postmarketing reports (Table 1) are listed by MedDRA system organ class. Within each system organ class, the ADRs are ranked by frequency, with
the most frequent reactions first. Within each frequency grouping, adverse drug reactions are presented in order of decreasing seriousness. In addition, the corresponding frequency category for each
ADR is based on the following convention: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000). A total
of 7,339 patients have been treated with Taltz in blinded and open-label clinical studies in plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and other autoimmune conditions. Of these, 4,500 patients were exposed to
Taltz for at least one year, cumulatively representing 13,645.6 patient years of exposure. In plaque psoriasis, three placebo-controlled phase III studies were integrated to evaluate the safety of Taltz in
comparison to placebo up to 12 weeks after treatment initiation. A total of 3,119 patients were evaluated (1,161 patients on 80 mg every 4 weeks (Q4W), 1,167 patients on 80 mg every 2 weeks (Q2W)
and 791 patients on placebo). In psoriatic arthritis, two placebo-controlled phase III studies were integrated to evaluate the safety of Taltz in comparison to placebo up to 24 weeks after treatment
initiation. A total of 678 patients were evaluated (229 patients on 80 mg every 4 weeks (Q4W), 225 patients on 80 mg every 2 weeks (Q2W) and 224 patients on placebo). The safety profile observed in
patients with psoriatic arthritis treated with Taltz is consistent with the safety profile in plaque psoriasis with the exception of the frequencies of the adverse reactions of influenza and conjunctivitis which
were common in patients with psoriatic arthritis. Table 1. List ofadverse reactions in clinical studiesa and postmarketing reports

System Organ Class Frequency Adverse reaction

Infections and infestations VeryCommon Upper respiratory tract infectionb

Common Tinea infection, Herpes simplex (mucocutaneous)c

Uncommon Influenzai, Rhinitis, Oral candidiasisd, Conjunctivitisi, Cellulitise

Blood and lymphatic system disorders Uncommon Neutropeniag, Thrombocytopeniag

Immune system disorders Uncommon Angioedema
Rare Anaphylaxish

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Common Oropharyngeal pain
Gastrointestinal disorders Common Nausea
Skin and subcutaneous disorders Uncommon Urticaria, Rash, Eczema,
General disorders and administration site conditions Verycommon Injection site reactionsf

aPlacebo-controlled clinical studies (phase III) in moderate to severe plaque psoriasis patients exposed to ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W or placebo for up to 12 weeks of
treatment duration, or in activepsoriatic arthritis patients exposedto ixekizumab 80 mgQ2W, ixekizumab 80 mgQ4W or placebofor upto24 weeksof treatment duration.bUpperrespiratory tract
infection includes nasopharyngitis andupper respiratory tract infection cHerpes simplex (mucocutaneous) is definedasevents with the preferredterms Oral herpes, Herpes simplex, Genital herpes,
Herpes dermatitis, and Genital herpes simplex d Oral candidiasis defined as events with the preferred terms oral candidiasis and oral fungal infection e Cellulitis includes staphylococcal and
external earcellulitis, anderysipelas f In theplaquepsoriasis studies, injection site reactions weremore commonin subjects with abodyweight < 60 kgcomparedwith thegroupwith a bodyweight
≥ 60 kg (25 % vs. 14 % for the combined Q2W andQ4W groups). In the psoriatic arthritis studies, injection site reactions were more commonin subjects with abodyweight < 100 kg compared
with the groupwith abodyweight≥ 100 kg (24 % vs. 13 % for the combinedQ2W andQ4W groups). The increased frequencyof injection site reactions in thecombinedQ2W andQ4W groupsdid
not result in an increase in discontinuations in either the plaque psoriasis or the psoriatic arthritis studies g Based on reported adverse events h Based on postmarketing reports i Adverse drug
reactions in patients treated with ixekizumab in the plaquepsoriasis andpsoriatic arthritis clinical trials weresimilar with the exception of the frequencies of influenza (common)andconjunctivitis
(common) in the psoriatic arthritis clinical trials Description of selected adverse reactions (Based on adverse reactions data from 4,204 patients with moderate to severe plaque psoriasis [4,729.7
patient years] and 1,117 patients with active psoriatic arthritis [1,050.6 patient years] who have received at least 1 dose of ixekizumab.) Injection site reactions The most frequent injection site
reactions observed were erythema and pain. These reactions were predominantly mild to moderate in severity and did not lead to discontinuation of Taltz. Infections In the placebo-controlled period
of the phase III clinical studies in plaque psoriasis, infections were reported in 27.2 % of patients treated with Taltz for up to 12 weeks compared with 22.9 % of patients treated with placebo. The
majority of infections were non-serious and mild to moderate in severity, most of which did not necessitate treatment discontinuation. Serious infections occurred in 13 (0.6 %) of patients treated
with Taltz and in 3 (0.4 %) of patients treated with placebo (see section 4.4). Over the entire treatment period infections were reported in 52.8 % of patients treated with Taltz (46.9 per 100 patient
years). Serious infections were reported in 1.6 %of patients treated with Taltz (1.5 per 100 patient years). Infection rates observed in psoriatic arthritis clinical studies were similar to those observed
in the plaque psoriasis studies with the exception of the frequencies of the adverse reactions of influenza and conjunctivitis which were common in patients with psoriatic arthritis. Laboratory
assessment of neutropenia and thrombocytopenia In plaque psoriasis studies, 9% of patients receiving Taltz developed neutropenia. In most cases, the blood neutrophil count was ≥1,000
cells/mm3. Such levels of neutropenia may persist, fluctuate or be transient. 0.1% of patients receiving Taltz developed a neutrophil count <1000 cells/mm3. In general, neutropenia did not require
discontinuation of Taltz. 3% of patients exposed to Taltz had a shift from a normal baseline platelet value to <150,000 platelet cells/mm3 to ≥75,000 cells/ mm3. Thrombocytopenia may persist,
fluctuate or be transient. The frequency of neutropenia and thrombocytopenia in psoriatic arthritis clinical studies is similar to that observed in the plaque psoriasis studies. Immunogenicity
Approximately 9–17% of plaque psoriasis patients treated with Taltz at the recommended dosing regimen developed anti-drug antibodies, the majority of which were low titres and not associated
with reduced clinical response up to 60 weeks of treatment. However, approximately 1% of patients treated with Taltz had confirmed neutralising antibodies associated with low drug concentrations
and reduced clinical response. In psoriatic arthritis patients treated with Taltz at the recommended dosing regimen up to 52 weeks, approximately 11% developed anti-drug antibodies, the majority
of which were low titre, and approximately 8% had confirmed neutralising antibodies. No apparent association between the presence of neutralising antibodies and impact on drug concentration or
efficacy was observed. An association between immunogenicity and treatment emergent adverse events has not been clearly established. Reporting of suspected adverse reactions Reporting
suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are
asked to report any suspected adverse reactions via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B- 1060 Bruxelles
(www.afmps.be or adversedrugreactions@fagg-afmps.be), or via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg
(http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES (partim) 5.1 Pharmacodynamic properties (partim) Immunisations In a study in
healthy subjects, no safety concerns were identified of two inactivated vaccines (tetanus and pneumococcal), received after two doses of ixekizumab (160 mg followed by a second dose of 80 mg
two weeks later). However, the data concerning immunisation were insufficient to conclude on an adequate immune response to these vaccines following administration of Taltz. 7. MARKETING
AUTHORISATION HOLDER Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, The Netherlands. 8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/15/1085/001
EU/1/15/1085/002 EU/1/15/1085/003 EU/1/15/1085/004 EU/1/15/1085/005 EU/1/15/1085/006 9. DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF
THE AUTHORISATION Date of first authorisation: 25 April 2016 10. DATE OF REVISION OF THE TEXT 18 July 2019 METHOD OF DELIVERY Medicine only available on restricted medical
prescription Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.

CONDITIONNEMENT/VERPAKKING PP
(TVA incl)/(BTW incl)

ACTIF/  
ACTIEF

VIPO/  
WIGW

RB/TB

Taltz 80mg/ml 1 stylo/pen, 1ml € 1044,08 € 12,10 € 8,00 Bf
Taltz 80mg/ml 1 seringue/spuit/pen, 1ml € 1044,08 € 12,10 € 8,00 Bf

http://www.afmps.be/
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
http://www.ema.europa.eu/
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