
Risicominimalisatie-materiaal
over de risico’s van emicizumab 
voor laboratoriumpersoneel

Samenvatting:

Emicizumab beïnvloedt laboratoriumtests die aangrijpen op de intrinsieke  
stollingsroute. Misinterpretatie van de resultaten kan leiden tot onderbehandeling van   
patiënten met bloedingen, wat mogelijk tot ernstige en levensbedreigende 
bloedingen kan leiden. 
• Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voor een 

overzicht van de stollingstests die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van 
stollingsparameters bij gebruik van emicizumab.

• De behandelend arts en het laboratoriumpersoneel dienen met elkaar te 
overleggen over de interpretatie van de uitslagen van de laboratoriumtests.

• Gezien de lange halfwaardetijd van emicizumab kunnen deze effecten op 
stollingstests tot 6 maanden na de laatste dosis aanhouden.

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van emicizumab 
te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 



Wat is emicizumab?

Emicizumab is een gehumaniseerd monoklonaal gemodificeerd immunoglobuline 
G4 (IgG4) anitlichaam met een bispecifieke structuur dat wordt geproduceerd door 
middel van DNA-recombinatietechniek in ovariumcellen van de Chinese hamster 
(CHO).

Farmacotherapeutische categorie: antihemorragica, andere systemische 
hemostatica, ATC-code: B02BX06.

Werkingsmechanisme
Emicizumab vormt een brug tussen geactiveerde factor IX en factor X om zo de 
functie van de ontbrekende geactiveerde factor VIII te herstellen, wat nodig is voor 
effectieve hemostase.

Emicizumab heeft geen structurele relatie of sequentiehomologie met factor VIII en 
induceert of versterkt daarom niet de ontwikkeling van directe remmers tegen factor VIII.

Farmacodynamiek
Profylactische therapie met emicizumab verkort de geactiveerde partiële 
tromboplastinetijd (aPTT) en verhoogt de gemeten factor VIII-activiteit (aan de 
hand van een chromogene bepaling met humane stollingsfactoren). Deze twee 
farmacodynamische markers geven niet het feitelijke hemostatische effect van 
emicizumab in vivo weer (aPTT is sterk verkort en de gemeten factor VIII-activiteit kan 
worden overschat) maar geven een relatieve indicatie van het stollingsbevorderende 
effect van emicizumab.

Indicatie
Emicizumab is geïndiceerd voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met 
hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie):
 • met remmers tegen factor VIII
 • zonder remmers tegen factor VIII met:
   - ernstige ziekte (FVIII < 1%)
   -  matig-ernstige (moderate) ziekte (FVIII ≥ 1% en ≤ 5%) met een ernstig  

fenotype voor bloedingen.

Emicizumab kan bij alle leeftijdsgroepen worden gebruikt.

Lees voor aanvullende informatie de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) 
op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Emicizumab en verstoring van stollingstests

• Emicizumab beïnvloedt laboratoriumtests die aangrijpen op de intrinsieke 
stollingsroute, waaronder de geactiveerde stollingstijd (ACT), geactiveerde 
partiële tromboplastinetijd (aPTT) en alle tests op basis van aPTT, zoals de 
1-staps Factor VIII-activiteit (zie tabel 1 hieronder).

• Gebruik geen laboratoriumtestuitslagen op basis van de intrinsieke stollingsroute 
bij patiënten die met emicizumab worden behandeld om de emicizumab-activiteit 
te controleren, de dosis voor factorvervanging of antistolling te bepalen, of de 
titer van factor VIII-remmers te meten.

Voorzichtigheid is geboden, aangezien de misinterpretatie van de resultaten 
kan leiden tot onderbehandeling van patiënten met bloedingen, wat mogelijk tot 
ernstige en levensbedreigende bloedingen kan leiden. 

• Bepalingen van een enkelvoudige factor met behulp van chromogeen- of 
immuungebaseerde methoden worden niet door emicizumab beïnvloed en 
kunnen worden gebruikt om tijdens de behandeling de stollingsparameters 
te controleren. Voor chromogene FVIII-activiteitstests gelden de volgende 
specifieke overwegingen.

• Chromogene factor VIII-activiteitstests die boviene stollingsfactoren bevatten 
zijn ongevoelig voor emicizumab (geen gemeten activiteit); deze kunnen worden 
gebruikt om de activiteit van endogene of geïnfundeerde factor VIII te meten of 
om anti-FVIII-remmers te meten. Een chromogene Bethesda-assay op basis van 
boviene chromogene factor VIII-test die niet gevoelig voor emicizumab is kan 
worden gebruikt.

Voor laboratoriumtests die niet beïnvloed worden door emicizumab, zie tabel 1. 

Gezien de lange halfwaardetijd van emicizumab kunnen deze effecten op 
stollingstests tot 6 maanden na de laatste dosis aanhouden.

Laboratoriumpersoneel moet contact opnemen met de behandelend arts van de 
patiënt om afwijkende laboratoriumwaarden te bespreken.




