
         Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsin-
formatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 van de SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET 
GENEESMIDDEL: Skyrizi 75 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. KWALITATIEVE EN KWAN-
TITATIEVE SAMENSTELLING: Elke voorgevulde spuit bevat 75 mg risankizumab in 0,83 ml oplossing. 
Risankizumab is een gehumaniseerd immunoglobuline G1 (IgG1) monoklonaal antilichaam dat selectief 
gericht is tegen het interleukine (IL)-23eiwit en dat door middel van DNA-recombinatietechniek wordt gepro-
duceerd in Chinese Hamster Ovariumcellen. Hulpstoffen met bekend effect Dit geneesmiddel bevat 68,0 mg 
sorbitol per dosis van 150 mg. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 
150 mg, dat wil zeggen dat het in wezen “natriumvrij’ is. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 
van de SKP. FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor injectie (inj. vloeistof). De oplossing is kleurloos 
tot lichtgeel en helder tot licht opaalachtig (bijna doorschijnend). Therapeutische indicaties: Skyrizi is ge-
indiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking 
komen voor systemische 
therapie. Dosering en wijze 
van toediening: Skyrizi is 
bedoeld voor gebruik onder 
begeleiding en toezicht van 
een arts die ervaring heeft 
met het diagnosticeren en 
behandelen van psoriasis. 
Dosering De aanbevolen 
dosering is 150 mg (twee 
injecties van 75 mg), toege-
diend via subcutane injectie 
in week 0, week 4 en daarna 
iedere 12 weken. Als een 
patiënt na 16 weken behan-
deling niet gereageerd heeft, 
dient voortzetting van de 
therapie zorgvuldig te wor-
den overwogen. Bij sommige 
patiënten met aanvankelijk 
een partiële respons, kan 
de respons later nog verbe-
teren bij voortzetting van de 
behandeling na 16 weken. 
Gemiste dosis Als er een 
dosis is gemist, dient deze 
zo snel mogelijk alsnog te 
worden toegediend. Daarna 
dient de dosering op het oor-
spronkelijk geplande tijdstip 
te worden vervolgd. Speciale 
populaties Ouderen (leeftijd 
65 jaar en ouder) Aanpas-
sing van de dosis is niet 
vereist (zie rubriek 5.2 van 
de SKP). Er is beperkte infor-
matie beschikbaar over pati-
ëntën in dë lëëftijd ≥ 65 jaar. 
Nier- of leverfunctiestoornis
Er zijn gëën spëcifiëkë on-
derzoeken uitgevoerd om 
het effect van een lever- of 
nierfunctiestoornis op de far-
macokinetiek van Skyrizi te 
evalueren. Deze aandoenin-
gen hebben naar verwach-
ting gëën significantë invloëd 
op de farmacokinetiek van 
monoklonale antilichamen 
en dosisaanpassingen wor-
den niet nodig geacht (zie 
rubriek 5.2 van de SKP). Pe-
diatrische patiënten De vei-
ligheid en werkzaamheid van 
Skyrizi bij kinderen en jonge-
ren in de leeftijd van 6 tot 18 
jaar oud zijn nog niet vastge-
steld. Er zijn geen gegevens 
beschikbaar. Er is geen rele-
vante toepassing van Skyrizi 
bij kinderen jonger dan 6 jaar 
voor de indicatie matige tot 
ernstige plaque psoriasis. Patiënten met overgewicht Dosisaanpassingen zijn niet vereist (zie rubriek 5.2 
van de SKP). Wijze van toediening  Skyrizi wordt toegediend via subcutane injectie. Bij elke toediening 
dienen de injecties op verschillende plaatsen van het lichaam (zoals dijen of buik) te worden toegediend, en 
niet in een gebied waar de huid pijnlijk, blauw, erythemateus, verhard of aangedaan is door psoriasis. De 
toediening van Skyrizi in de buitenzijde van de bovenarm mag alleen door een beroepsbeoefenaar of ver-
zorgende worden uitgevoerd. Patiënten kunnen Skyrizi bij zichzelf injecteren na een training in de subcutane 
injectietechniek. Patiënten dienen geïnstrueerd te worden om met 2 voorgevulde spuiten de volledige dosis 
van 150 mg te injecteren en om de ‘Instructies voor gebruik’ in de bijsluiter zorgvuldig door te lezen voordat 
zij het geneesmiddel toedienen. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van 
de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Klinisch belangrijke actieve infecties (bijvoorbeeld actieve tuberculo-
se, zie rubriek 4.4 van de SKP). Bijwerkingen Samënvatting van hët vëilighëidsprofiël De meest gemelde 
bijwerkingen waren infecties aan de bovenste luchtwegen, die bij 13% van de patiënten optraden. Tabel met 

bijwerkingen Bijwerkingen van risankizumab uit klinische onderzoeken (tabel 1) staan vermeld per systeem/
orgaanklassë volgëns MëdDRA ën zijn gëbasëërd op dë volgëndë classificëring: zëër vaak (≥1/10); vaak 
(≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zëldën (≥1/10.000, <1/1.000) ën zëër zëldën (<1/10.000). Lijst 
met bijwerkingen in klinische onderzoeken: Infecties en parasitaire aandoeningen: Zëër vaak: Bovënstë-
luchtweginfectiesa – Vaak: Tinëa-infëctiësb – Soms: Folliculitis. Zenuwstelsel-aandoeningen: Vaak: Hoofdpijn. 
Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Jëuk. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: 
Vaak: Vërmoëidhëidd, reacties op de injectieplaatse. a Inclusiëf: luchtwëginfëctië (viraal, bactëriëël of niët 
gëspëcificëërd), sinusitis (waarondër acutë sinusitis), rhinitis, nasofaryngitis, faryngitis (waarondër viralë fa-
ryngitis), tonsillitis. b Inclusiëf: tinëa pëdis, tinëa cruris, lichaamstinëa, tinëa vërsicolor, tinëa manuum, onych-
omycose. c Inclusiëf: hoofdpijn, spanningshoofdpijn, sinushoofdpijn. d Inclusiëf: vërmoëidhëid, asthënië.  e In-
clusiëf: bloëduitstorting op dë injëctiëplaats, ërythëëm, hëmatoom, hëmorragië, irritatië, pijn, pruritus, rëactië, 
zwelling. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Infecties: Gedurende het hele psoriasisprogramma, 
inclusief de langetermijnblootstelling aan risankizumab, was de mate van infecties 75,5 voorvallen per 100 

patiëntjaren. De meer-
derheid van de gevallen 
was licht tot matig van 
ernst (en niet ernstig) en 
gaf geen aanleiding om 
met de behandeling te 
stoppen. De mate van 
ernstige infecties was 
1,7 voorvallen per 100 
patiëntjaren (zie rubriek 
4.4). Immunogeniciteit: 
Zoals bij alle therapeu-
tische eiwitten is er een 
risico op immunogenici-
teit met risankizumab. De 
detectie van de vorming 
van antilichamen is sterk 
afhankelijk van de sen-
sitivitëit ën spëcificitëit 
van de test. Bij patiënten 
behandeld met risankizu-
mab bij de aanbevolen 
klinische dosering tot 
52 weken in klinische 
psoriasisonderzoeken, 
werden behandelingsge-
relateerde en neutralise-
rende antilichamen tegen 
het geneesmiddel gede-
tecteerd bij respectieve-
lijk 24% (263/1.079) en 
14% (150/1.079) van de 
beoordeelde patiënten. 
Bij de meeste patiënten 
werden antilichamen te-
gen risankizumab, waar-
onder neutraliserende 
antilichamen, niet in ver-
band gebracht met veran-
deringen in de klinische 
respons of veiligheid. 
Van enkele patiënten 
(ongëvëër 1%; 7/1.000 
in week 16 en 6/598 in 
week 52) met hoge anti-
lichaamtiters (>128), leek 
de klinische respons te 
zijn verminderd. De inci-
dentie van reacties op de 
injectieplaats is numeriek 
hoger in de anti-drug-an-
tilichaam-positieve groep 
in vergelijking met de 
anti-drug-antilichaam-ne-
gatieve groep op de korte 
tërmijn (16 wëkën: 2,7% 
vs. 1,3%) en op de lan-
gërë tërmijn (>52 wëkën: 
5,0% vs. 3,3%). De reac-
ties op de injectieplaats 
waren allemaal licht tot 
matig in ernst, er waren 

geen ernstige reacties en geen enkele reactie gaf aanleiding met risankizumab te stoppen. Ouderen: Er is 
beperkte veiligheidsinformatie bij ouderen met een leeftijd van > 65 jaar. Melding van vermoedelijke bijwerkin-
gen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
het nationale meldsysteem zoals vermeld in de SKP. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Duitsland. 
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/19/1361/001. Op me-
disch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 01/2020. Gedetailleerde informatie over 
dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ëma.
europa.eu.
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Q12W: eenmaal om de 12 weken; PASI100: verbetering van 100% op de PASI; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; DLQI: Dermatology Life Quality Index. 
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SKYRIZI®:  een eenvoudig behandelingsschema 
Slechts 4 onderhoudsdosissen per jaar1

Week 0 Week 4 Week 28Week 16
Q12W

2 X 75 mg 2 X 75 mg 2 X 75 mg 2 X 75 mg

SKYRIZI®: wordt toegediend in een dosis van
150 mg (twee subcutane injecties van 75 mg) op 
week 0 en week 4 en daarna om de 12 weken.1

Geen dosisaanpassing vereist, bij geen enkel patiëntenprofiel.1

• PASI100 werd bereikt in 56% (UltIMMa-1)  
en 60% (UltIMMa-2) van de patiënten behandeld 
met Skyrizi® op week 52.

• DLQI 0/1 werd bereikt in 75% (UltIMMa-1)  
en 71% (UltIMMa-2) van de patiënten behandeld 
met Skyrizi® op week 52.

Skyrizi® is terugbetaald voor de behandeling van matige 
tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in 
aanmerking komen voor een systemische behandeling.

NOTHING IS EVERYTHING 


