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Samenvatting
Fingolimod is het eerste orale immuunmodulerende middel dat geregistreerd is voor de 
behandeling van relapsing remitting multipele sclerose. Naast een duidelijk gunstig ef-
fect op het beloop van multipele sclerose heeft het middel ook enkele potentieel nade-
lige effecten waarmee men in de dagelijkse praktijk rekening moet houden. Zo dient er 
aandacht te zijn voor het optreden van bradycardieën en atrioventriculaire geleidings-
stoornissen na de eerste gift, macula-oedeem, een verhoogde kans op met name her-
pesinfecties, huidmaligniteiten, gestoorde leverfuncties, hypertensie en een verminder-
de longfunctie. In een consensusbijeenkomst is door een groep van neurologen met 
bijzondere expertise op het gebied van multipele sclerose een praktische richtlijn opge-
steld omtrent het veilig en verantwoord gebruik van dit middel. Deze richtlijn is voor zo-
ver mogelijk gebaseerd op gegevens verkregen uit diverse klinische studies. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:82-9)

Summary
Fingolimod is the first approved oral immunomodulatory drug for the treatment of relap-
sing remitting multiple sclerosis. The drug has several potential adverse effects, of which 
one must be aware in clinical daily practice. Potential adverse effects include the occur-
rence of bradycardia and atrioventricular block following the first dose, macula edema, 
increased risk of herpes infections, skin malignancies, elevated liver enzymes, hyperten-
sion and decreased pulmonary function. A group of neurologists with special expertise 
in multiple sclerosis have created a practical guideline for the safe use of fingolimod in 
clinical daily practice. This guideline is based, as far as possible, on data from several 
clinical studies. 

Fingolimod bij multiple sclerose: 
een praktische richtlijn
Fingolimod in multiple sclerosis: a practical guideline

G.J.D. Hengstman, R.M.M. Hupperts, E.Th.L. van Munster, T.A.M. Siepman,S.T.F.M. Frequin, 
B. de Jong, J. Killestein, E.A.C.M. Sanders
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Inleiding
Fingolimod (Gilenya®, Novartis) is recent als eerste 
orale immuunmodulerende therapie geregistreerd 
voor de behandeling van relapsing remitting multi-
pele sclerose (MS), in een dosering van 0,5 mg dd. 
Fingolimod is geïndiceerd voor de behandeling van 
zeer actieve MS, dat wil zeggen bij aanhoudende 
ziekteactiviteit ondanks behandeling met interferon 
of glatirameeracetaat, of bij patienten die zich pre-
senteren met een snel ontwikkelende ernstige MS. 
Fingolimod wordt gemetaboliseerd door sfingosineki-
nase tot fingolimodfosfaat.1,2 Fingolimodfosfaat bindt 
aan vier van de vijf bekende sfingosine 1-fosfaatrecep-
toren.1 Sfingosine 1-fosfaatreceptortype 1 is aanwe-
zig op lymfocyten en speelt een belangrijke rol in 
de ‘trafficking’ van lymfocyten.3 Fingolimodfosfaat 
blokkeert de functionaliteit van de sfingosine 1-fos-
faatreceptor, waardoor lymfocyten niet meer goed in 
staat zijn de lymfklieren te verlaten en er een redistri-
butie ontstaat van lymfocyten.3 De veronderstelling 
is dat de verstoring van recirculatie van autoreactieve 
lymfocyten die hierdoor ontstaat verantwoordelijk is 
voor het gunstige effect op de ontstekingsprocessen bij 
MS.3 Daarnaast zijn er aanwijzingen dat fingolimod-
fosfaat een remmend effect heeft op de inflamma-
toire activiteiten van astrocyten.3 Doordat sfingosine 
1-fosfaatreceptoren aanwezig zijn in diverse weefsels 
en organen en fingolimodfosfaat bindt aan vier van 
de vijf typen sfingosine 1-fosfaatreceptoren ontstaan 
er ook farmacologische effecten op andere orgaan-
systemen. Mede hierdoor is een goede kennis van en 
alertheid op potentiële neveneffecten van wezenlijk 
belang. Daarnaast is ervaring met het middel in de 
dagelijkse praktijk nog erg beperkt. Om deze redenen 
is op verzoek van Novartis een consensusbijeenkomst 
belegd met diverse neurologen met bijzondere exper-
tise op het gebied van MS om een praktische richtlijn 
te formuleren voor het veilig en verantwoord gebruik 
van fingolimod in de dagelijkse praktijk. Deze richt-
lijn is voor zover mogelijk gebaseerd op gegevens ver-
kregen uit diverse klinische studies en daarnaast op 
de mening van het panel van deskundigen. Met het 
opdoen van meer ervaring met het gebruik van fin-
golimod in de dagelijkse praktijk, zal deze richtlijn 
periodiek herzien dienen te worden. 

Contra-indicaties
In de volgende situaties bestaat er een contra-indi-
catie voor behandeling met fingolimod: bij een 

bekend immunodeficiëntiesyndroom, bij patiënten 
met een verhoogd risico op opportunische infecties, 
bij aanwezigheid van ernstige actieve infecties of 
actieve chronische infecties (hepatitis, tuberculose), 
bij bekende actieve maligniteiten (met uitzondering 
van het cutaan basaalcelcarcinoom) en bij ernstige 
leverfunctiestoornissen.4

Cardiologische aspecten
Op cardiologisch gebied kan fingolimod twee effec-
ten hebben, namelijk een tijdelijke bradycardie en 
het vertragen van de atrioventriculaire (AV)-gelei-
ding.3 
Met name direct na de eerste gift fingolimod kan 
een tijdelijke bradycardie optreden die veroorzaakt 
wordt door binding aan en vervolgens blokkeren van 
de sfingosine 1-fosfaatreceptortype 1 in de atriale 
myocyten.3 Door deze blokkering daalt de vuur-
frequentie van de atriale myocyten waardoor er 
een bradycardie ontstaat. Ten gevolge van receptor-
desensitisatie verdwijnt dit effect vrij snel ondanks 
continueren van de behandeling.3

Studies tonen een gemiddelde daling van de hart-
slag met 8 slagen per minuut, waarbij het maximale 
effect 4-5 uur na inname van de eerste gift is.5-7 
Slechts 0,5% van de patiënten krijgt bij deze tijde-
lijke bradycardie ook klachten bestaande uit een 
licht gevoel in het hoofd, een beklemmend gevoel 
op de borst en/of hartkloppingen. Bij de meeste 
patiënten verdwijnen de klachten vanzelf zonder 
specifiek medisch ingrijpen. 
Tijdens klinische studies werd bij ECG-controle zes 
uur na inname van de eerste gift bij 5% van de patiën-
ten een AV-geleidingsvertraging gezien.5-7 Over het 
algemeen betrof dit een 1e-graads-AV-block. Zeer 
incidenteel werd een 2e-graads-AV-block gezien. 
Het merendeel van de ECG-afwijkingen waren bij 
continueren van de behandeling een maand later 
weer verdwenen. Slechts 2% van de patiënten had 
op dat moment nog een 1e-graads-AV-block. Een 
2e-graads-AV-block werd bij controle na een maand 
niet meer gezien. Alle patiënten bij wie een AV-gelei-
dingsstoornis optrad, waren asymptomatisch.
Om deze redenen moet de eerste gift fingolimod 
onder (poli)klinische bewaking plaatsvinden, waar-
bij de patiënt gedurende minimaal zes uur geob-
serveerd wordt. Hierbij vindt controle plaats van 
bloeddruk, hartslag en ECG (zie Tabel 1 op pagina 
84). Indien een patiënt herstart met fingolimod na 



2

Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 113  -  nr.2  -  apri l  2012 84

een tijdelijke stop, dienen de voorzorgsmaatrege-
len omtrent de eerste gift weer gevolgd te worden 
als de medicatiestop langer dan twee weken heeft 
geduurd.
Recent heeft het Europese Geneesmiddelenagent-
schap (EMA) naar aanleiding van enkele nog onop-
gehelderde sterfgevallen geadviseerd om gedurende 
de eerste zes uur na inname van de eerste gift het 
hartritme continu te monitoren. Het Amerikaanse 
geneesmiddelenagentschap FDA heeft dit voorals-
nog niet geadviseerd. Het betreft een patiënt die 
overleden is binnen de eerste 24 uur na inname van 
de eerste dosis fingolimod waarbij er onduidelijkheid 
bestaat omtrent de exacte doodsoorzaak. Daarnaast 

zijn enkele patiënten tijdens de behandeling met 
fingolimod (dus niet na de eerste gift) overleden, 
waarbij een verband met het gebruik van fingoli-
mod vooralsnog niet met zekerheid kan worden uit-
gesloten. Het advies is dan ook om het EMA-advies 
op te volgen en bij alle patienten gedurende de eerste 
zes uur na inname het hartritme te monitoren. Dit 
kan door opname op de hartbewaking of eventueel 
stroke-unit, of middels Holter-registratie waarbij de 
gegevens aan het einde van de zes uur uitgelezen en 
geanalyseerd worden ten einde het passagere optre-
den van AV-geleidingsstoornissen te onderkennen.
In een recent beschreven casus trad 21 uur na de eerste 
gift fingolimod een asystolie en aanhoudende brady-

Tabel 1. Cardiologisch aspecten.

Voorbereiding Maak een ECG, consulteer cardioloog bij 2e graads of hoger AV-block

Consulteer cardioloog bij voorgeschiedenis van 2e graads of hoger AV-block, brady-

tachycardiesyndroom, ischaemische hartziekte of hartfalen

Gelijktijdige behandeling met klasse Ia (kinine, disopyramide) of klasse III-anti-aritmica 

(amiodaron, sotalol) is gecontraïndiceerd

Bepaal driemaal bloeddruk en hartslag, neem de laagst gemeten waarden als uitgang

Bij eerste gift Bepaal ieder uur bloeddruk en hartslag

Geef atropine 1 mg bij klachten van bradycardie en/of hypotensie, eventueel te herhalen na 5 

minuten. Waarschuw cardioloog

Minimale observatieduur is 6 uur met continue ritmebewaking*

Maak ECG na 6 uur

Ontslag naar huis indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:  hartslag na 6 uur > 

40 slagen per minuut 

- hartslag na 6 uur>80% van uitgangswaarde en < 20 slagen per minuut lager dan 

uitgangswaarde

- hartslag na 6 uur is niet de laagste gemeten

- geen symptomatische bradycardie gedurende de eerste 6 uur

- geen nieuw ontstaande ECG afwijkingen (uitgezonderd bradycardie) na 6 uur

- geen optreden van 2egraads AV-block (Mobitz II) of 3egraads AV-block gedurende de 

eerste 6 uur

**

Na een maand Herhaal ECG indien ECG na eerste gift afwijkend was

* Observatieperiode is 24 uur bij patienten die co-medicatie gebruiken met als potentiele bijwerking ritmestoornissen of bij 

de aanwezigheid van een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel. ** Patient dient minimaal twee uur langer geobserveerd 

te worden indien niet aan de ontslagcriteria voldaan wordt. Indien ook dan niet aan de criteria voldaan wordt, volgt 

opname tot en met de tweede gift een dag later. Hierbij gelden vervolgens dezelfde ontslagcriteria. Bij patiënten die niet 

aan de ontslagcriteria voldoen (binnen 6 uur), dient de tweede gift wederom onder (poli)klinische controle conform de 

eerste gift plaats te vinden. Hierbij gelden vervolgens wederom dezelfde ontslagcriteria. AV=atrioventiculair.
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cardie op.8 De betreffende patiënt gebruikte risperi-
don, een middel dat als bijwerking ritmestoornissen 
kan geven. Het is niet ondenkbaar dat het gelijktijdig 
gebruik van medicatie dat effect kan hebben op het 
hartritme de kans op het vertraagd ontwikkelen van 
ritmestoornissen bij de eerste gift fingolimod ver-
groot. Op theoretische gronden kan ditzelfde gesteld 
worden ten aanzien van de aanwezigheid van uitge-
breide cardiovasculaire risicofactoren. Om deze reden 
wordt dan ook geadviseerd om patiënten die medica-
tie gebruiken dat effect kan hebben op het hartritme 
en patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico-
profiel, gedurende 24 uur na inname van de eerste 
gift fingolimod te monitoren. 

Oogheelkundige aspecten
Bij een klein deel van de patiënten veroorzaakt fin-
golimod macula-oedeem. De exacte pathogenese 
hiervan is onbekend, maar houdt waarschijnlijk ver-
band met effecten op de barrièrefunctie van endo-
theel.3 In klinisch onderzoek werd bij iets minder 
dan 0,5% van de patiënten macula-oedeem met of 
zonder visuele symptomen gezien, overwegend in de 
eerste drie tot vier maanden van de behandeling.5-7 
De helft van deze patiënten was symptomatisch. In 
het algemeen verbeterde of verdween het macula-
oedeem spontaan na het staken van de behandeling. 
Voortzetting van de behandeling met fingolimod bij 
patiënten met macula-oedeem is niet onderzocht. 
Het wordt ten zeerste aanbevolen de behandeling 
met fingolimod te staken bij de ontwikkeling van 
macula-oedeem. Bij de beslissing om de behande-
ling met fingolimod al dan niet te herstarten na 
het verdwijnen van het macula-oedeem, dienen 
de mogelijke voor- en nadelen voor de individuele 
patiënt overwogen te worden. Het risico op herha-
ling na hernieuwde blootstelling is niet onderzocht.
De incidentie van macula-oedeem is sterk verhoogd 
bij patiënten met MS met een voorgeschiedenis van 
uveïtis (17% vs 0.6%).4 Daarnaast bestaat er moge-
lijk een vergrote kans bij patiënten met MS en dia-
betes mellitus, hoewel deze groep niet onderzocht is 
in studieverband.9

Vanwege het risico op macula-oedeem dienen alle 
patiënten drie tot vier maanden na het starten met 
fingolimod door de oogarts onderzocht te worden (zie 
Tabel 2 op pagina 86). Patiënten met een verhoogd 
risico op macula-oedeem dienen voorafgaand aan de 
start met fingolimod en nadien periodiek oogheel-

kundig nagekeken te worden. Bij de ontwikkeling 
van macula-oedeem dient de behandeling gestaakt te 
worden.

Infecties
Zoals eerder gesteld is de sfingosine 1-fosfaatrecep-
tor op lymfocyten van belang voor de migratie van 
deze cellen vanuit de lymfoïde organen naar de cir-
culatie.10 De blokkering van deze receptoren door 
fingolimod resulteert dan ook in een daling van het 
aantal lymfocyten in het bloed en de milt en een 
toename in de lymfklieren.3 De invloed van fingo-
limod op de redistributie van lymfocyten verschilt 
tussen subgroepen van T-cellen, waarbij met name 
de T-geheugencellen meer in de lymfklieren blijven 
en de T-effector-cellen meer de circulatie in gaan.3 
Theoretisch gezien kan dit effect van fingolimod op 
lymfocyten een duidelijk effect hebben op de kans 
op en het verloop van infecties. Uit de diverse kli-
nische studies blijkt echter geen duidelijk verhoogde 
kans op het optreden van infecties.5-7 Wel zijn er in 
studieverband twee ernstige infecties opgetreden, 
beide onder behandeling met fingolimod 1,25 mg.5 
Het betrof  een fatale casus van herpessimplexence-
falitis en een fulminant verlopende varicellazoster-
infectie. Tot op heden zijn er bij de 0,5 mg dosering 
geen fulminante herpesinfecties gerapporteerd. 
Gezien het effect van fingolimod op het aantal lym-
focyten gelden er duidelijke aanbevelingen. Ten 
eerste mag het middel niet gegeven worden aan 
patiënten die immuungecompromitteerd zijn (zie 
Tabel 3 op pagina 86). Hierbij dient onder andere 
een recent volledig bloedbeeld beschikbaar te zijn 
inclusief leukocytendifferentiatie. Het absoluut aan-
tal lymfocyten dient >0,2 109/l te bedragen. Met 
name het absoluut aantal lymfocyten dient perio-
diek gecontroleerd te worden.11 Indien het absoluut 
aantal onder de 0,2 109/l  komt, dient een nieuwe 
bepaling binnen twee weken plaats te vinden. 
Indien ook deze een absoluut aantal lymfocyten 
onder de 0,2 109/l toont, moet de behandeling met 
fingolimod tijdelijk gestaakt worden. Herstart van 
de medicatie is pas weer mogelijk na herstel van het 
lymfocytenaantal. 
Daarnaast dient voorafgaand aan de start van de 
behandeling gekeken te worden of er een goede 
antistoftiter is tegen varicellazoster. Indien dit niet 
het geval is, wordt vaccinatie tegen varicellazoster 
ten zeerste aangeraden. Na vaccinatie dient de start 
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van de behandeling een maand uitgesteld te worden. 
Tevens dient het starten met fingolimod minimaal 
een week uitgesteld te worden indien er sprake is van 
een actieve herpesinfectie (inclusief koortslip). Aan-
gaande herpesinfecties tijdens de behandeling met 
fingolimod kan verder gesteld worden dat deze te 
allen tijde behandeld dienen te worden met aciclovir 
(oraal of intraveneus, afhankelijk van de ernst). Tot 
slot is het van belang om alert te blijven op (opportu-
nistische) infecties. Indien er sprake is van een ernstig 
verlopende infectie wordt geadviseerd de behandeling 
met fingolimod tijdelijk te staken.

Maligniteiten
In het fase II-onderzoek van fingolimod traden 

enkele huidmaligniteiten op.12 Mede hierdoor is tij-
dens het fase III-onderzoek zeer actief gekeken naar 
het optreden van huidmaligniteiten. De klinische 
studies hebben geen verhoogde kans hierop laten 
zien, de behandelduur in deze studies is echter te 
kort om met zekerheid uitspraken te kunnen doen.5-7 
Derhalve is het van belang om een verhoogde waak-
zaamheid in acht te nemen. Bij een klein aantal 
patiënten traden huidmaligniteiten op die allemaal 
succesvol werden behandeld en verwijderd.5-7 De 
frequentie van huidmaligniteiten in de fingolimod-
groep was gelijk aan die in de controlegroep.5, 6 
Gezien de theoretische kans op het ontwikkelen 
van huidmaligniteiten wordt geadviseerd om voor-
afgaand aan de start van de behandeling navraag te 

Tabel 3. Infecties.

Voorbereiding Controleer contra-indicaties:

- immuunsuppressiva

- maligniteit (uitgezonderd basaalcelcarcinoom)

- hiv/aids

- leukopenie (<3*109)

- lymfopenie (aantal lymfocyten <0,2*109/l; of <20% van totaal aantal leukocyten)

Controleer antistoftiter tegen VZV (indien onvoldoende gevaccineerd)

Bij start behandeling Geen actieve infectie aanwezig

In de twee weken voor start geen herpesinfectie gehad (voor een koortslip geldt een periode 

van een week)

Tijdens behandeling Alert zijn op (opportunistische) infecties

Herpesinfecties altijd behandelen

Bij ernstige infecties tijdelijk stoppen

Periodieke controle van absoluut aantal lymfocyten (na 1, 2, 3, en 6 maanden, daarna ieder 

halfjaar). 

VZV=varicellazostervirus.

Tabel 2. Oogheelkundige aspecten.

Oogheelkundige consultatie ter uitsluiting van macula-oedeem:

- voorafgaand aan start behandeling met fingolimod bij voorgeschiedenis uveïtis of diabetes mellitus

- bij alle patiënten drie tot vier maanden na start behandeling

- minimaal eenmaal per jaar bij voorgeschiedenis uveïtis of diabetes mellitus

- bij nieuwe visuele klachten

Stop behandeling met fingolimod bij optreden macula-oedeem.
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doen bij de patiënt of er in het verleden atypische 
huidafwijkingen verwijderd zijn en of er momenteel 
dergelijke afwijkingen aanwezig zijn. Op indicatie 
dient overgegaan te worden op inspectie van de huid 
en eventueel dermatologische consultatie. Nadien 
wordt jaarlijks wederom navraag gedaan naar het 
optreden van atypische huidlaesies. Indien een 
patiënt een atypische huidlaesie rapporteert, volgt 
dermatologische consultatie.

Controle van de leverfunctie
Tijdens klinische studies traden verhogingen op van 

driemaal de ‘upper limit of normal’ (ULN) of groter 
van de levertransaminases bij 8% van de patiënten 
behandeld met fingolimod.5-7 Verhogingen van vijf-
maal de ULN of groter werden gezien bij 2%.5-7 In 
de klinische studies werd de medicatie gestaakt bij 
verhogingen boven vijfmaal de ULN. Het meren-
deel van de verhogingen trad op binnen de eerste 
twaalf maanden. Normalisatie van de leverfunc-
ties werd binnen twee maanden na staken van de 
behandeling gezien.  
Voorafgaand aan de behandeling met fingolimod 
dient de leverfunctie bepaald te worden (zie Tabel 4). 

Tabel 4. Controle leverfunctie.

Voorbereiding Bepaal ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine

- Bij verhogingen tot vijfmaal ULN overleg met MDL-arts

- Bij verhogingen boven vijfmaal ULN contra-indicatie fingolimod

Tijdens behandeling Controleer ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine na 1, 3, 6, 9 en 12 maanden. Nadien halfjaarlijks 

bepalen (mits geen afwijkingen ontstaan)

ASAT= aspartaataminotransferase, ALAT= alanine-aminotransferase, gGT= gamma-glutamyltransferase, AF= alkalische 

fosfatase, ULN=’upper limit of normal’

Tabel 5. Overzicht periodieke controles.

Bloedonderzoek Overige controles

Voorafgaand aan start volledig bloedbeeld inclusief differentiatie

hiv-, VZV-antistoftiter

ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine

check contra-indicaties

RR, pols, ECG, op indicatie consult cardioloog

op indicatie consult oogarts

navraag abnormale huidafwijkingen

op indicatie longfunctie

Tijdens start - Continue ritmecontrole gedurende 6 uur, ieder 

uur RR; ECG na 6 uur

Na 1 maand ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine

volledig bloedbeeld inclusief  differentiatie

op indicatie ECG

op indicatie longfunctie

Na 2 maanden volledig bloedbeeld inclusief differentiatie -

Na 3 maanden ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine

volledig bloedbeeld inclusief differentiatie

consult oogarts, RR

Na 6 maanden ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine

volledig bloedbeeld inclusief differentiatie

RR

Na 9 maanden ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine -

Na 12 maanden ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine

volledig bloedbeeld inclusief differentiatie

navraag abnormale huidafwijkingen

op indicatie consult oogarts

Halfjaarlijks ASAT, ALAT, gGT, AF, bilirubine

volledig bloedbeeld inclusief differentiatie

op indicatie consult oogarts (jaarlijks)

navraag abnormale huidafwijkingen (jaarlijks)

ASAT=aspartaataminotransferase, ALAT=alanine-aminotransferase, gGT=gamma-glutamyltransferase, AF=alkalische 

fosfatase, VZV=varicellazostervirus, RR=bloeddruk
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Indien de leverfunctie afwijkend is tot vijfmaal de 
ULN volgt consultatie bij een maag-darm-leverarts 
ter beoordeling van het eventueel starten met fin-
golimod. Bij verhoging boven vijfmaal de ULN is 
fingolimod gecontraïndiceerd. 
Na het starten van de behandeling dient de lever-
functie periodiek gevolgd te worden. Met name 
gedurende het eerste jaar van behandeling dient dit 
frequent te geschieden omdat het merendeel van de 
transaminaseverhogingen in studieverband binnen 
twaalf maanden na het starten van de medicatie 
optrad. Indien de levertransaminasen boven vijf-
maal de ULN stijgen, volgt hernieuwde controle 
binnen twee weken, inclusief bilirubine en alka-
lische fosfatase. De behandeling wordt gestaakt 
indien er dan wederom sprake is van een verhoging 
boven vijfmaal de ULN. Herstart van de medica-
tie kan overwogen worden na normalisatie van de 
leverfuncties. 
Bij patiënten die symptomen ontwikkelen die kun-
nen duiden op een gestoorde leverfunctie, zoals 
onverklaarbare misselijkheid, braken, buikpijn, ver-
moeidheid, anorexie of geelzucht, dienen de lever-
functies direct bepaald te worden. De behandeling 

met fingolimod wordt vervolgens gestaakt indien 
het verrichte bloedonderzoek leverschade bevestigt 
(transaminases boven vijfmaal de ULN en/of ver-
hoogd bilirubine).

Longfunctie
Fingolimod kan een dosis-afhankelijke afname 
geven van het geforceerd expiratoir 1-seconde-
volume (FEV1) en de pulmonale diffusiecapaci-
teit.3 Klinische studies tonen verder geen klinisch 
significante veranderingen, hoewel er wel een zeer 
geringe daling optrad van zowel de FEV1 als de dif-
fusiecapaciteit bij de met fingolimod behandelde 
patiënten.5, 6 In de klinische praktijk heeft dit geen 
betekenis en zijn er geen specifieke veiligheidsmaat-
regelen geïndiceerd. Patiënten met astma zijn echter 
niet onderzocht in studieverband en het wordt dan 
ook aanbevolen, gezien bovenstaande effecten, om 
bij patiënten met astma en MS de longfunctie voor-
afgaand aan de behandeling te controleren en deze 
na een maand te herhalen indien afwijkend.13

Bloeddruk
Door het effect op glad spierweefsel veroorzaakt 

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Fingolimod is het eerste orale immuunmodulerende middel dat geregistreerd is voor de behandeling 

van multiple sclerose.

2.  De eerste gift dient ingenomen te worden onder (poli)klinische controle gedurende minimaal zes uur 

met hartritmebewaking in verband met de kans op een bradycardie en atrioventriculaire geleidings-

stoornissen. Bij patienten met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel en/of bij gebruik van medi-

catie met een mogelijke invloed op het hartritme dient de observatieperiode 24 uur te zijn.

3. Er bestaat een licht vergrote kans op macula-oedeem na drie tot vier maanden gebruik, reden voor 

standaard oogheelkundige controle. Deze kans is duidelijk vergroot bij patiënten met een doorge-

maakte uveïtis en mogelijk bij patiënten met diabetes mellitus.

4. Er lijkt geen duidelijk vergrote kans op infecties, maar alertheid is van belang met name ten aanzien 

van herpesinfecties gezien het feit dat er twee ernstige infecties ontstonden in studieverband (bij 

hogere dosering dan de geregistreerde).

5. Controle van de leverfuncties en absoluut aantal lymfocyten dient periodiek plaats te vinden.

6. Tijdens gebruik kan er een lichte bloeddrukstijging ontstaan, reden om de bloeddruk in het begin 

enkele malen te controleren. 

7. Op indicatie dient dermatologische controle en controle van de longfunctie plaats te vinden.



Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 113  -  nr.2  -  apri l  201289

Neurofarmacotherapie

fingolimod een lichte stijging van de bloeddruk.3 
In klinische studies werd een gemiddelde stijging 
gezien van 2 mmHg systolisch en 1 mmHg diasto-
lisch.5,6 Deze bloeddrukstijging ontstaat gedurende 
de eerste zes maanden en blijft daarna constant. 
Hypertensie kwam tweemaal vaker voor in de fin-
golimodgroep dan in de controlegroep.5,6 Vanwege 
dit gegeven wordt het aanbevolen om de bloeddruk 
gedurende de eerste zes maanden te controleren en 
te behandelen indien nodig.

Tot slot
Met het voortschrijden van de behandelmogelijkhe-
den van MS nemen ook de keuzemogelijkheden toe. 
Het goed afwegen van voor- en nadelen, aspecten 
van effectiviteit en veiligheid, toedieningsgemak en 
kosteneffectiviteit wordt daarbij steeds belangrijker. 
Het moge duidelijk zijn dat deskundigheid, ervaring 
en kennis van de neuroloog een steeds grotere rol 
spelen bij het toepassen van de complexe immuun-
modulatie bij MS-patiënten. Deze richtlijn biedt 
een praktisch handvat voor de behandeling met fin-
golimod bij MS.
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Rectificatie
Boven het artikel ‘Functionele prognose na een beroerte: waar moet ik op letten?’ door 
G. Kwakkel en B.J. Kollen, (Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:55-61), is per abuis een 
foutieve rubrieksnaam gepubliceerd. De juiste benaming is ‘Bewezen praktijken’. Op de 
websiteversie van het artikel is dit hersteld. 


