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De medicactie 
zal op afgesproken 
datum en tijdsblok 
aan huis geleverd 

worden.
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De avond voor 
de levering krijgt de 

patiënt een sms waarin 
Eurocept Homecare in een 

tijdsblok van 2 uur de 
levertijd aangeeft.  
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De behandelend 
specialist meldt een 
patiënt aan via het 

aanmeldings-
formulier.
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Na aanmelding belt 
Eurocept Homecare met 
de patiënt voor afspraak 

voor het tijdstip van  levering 
van de medicatie aan huis* 

en zal er een 1e uitgifte 
gesprek plaats- 

vinden.
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▼  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. Zie rubriek 4.8 in de SPC. 

Samenstelling Elke filmomhulde tablet bevat telotristat-etipraat overeenkomend met 250 mg telotristat-ethyl. Voor de volledige lijst 
van hulpstoffen, zie rubriek lijst van hulpstoffen. Indicatie Xermelo is geïndiceerd voor de behandeling van diarree veroorzaakt door 
carcinoïdsyndroom in combinatie met therapie met somatostatine-analogen (SSA) bij volwassenen, in geval van onvoldoende contro-
le van de diarree middels SSA-therapie. Farmacotherapeutische categorie (voorlopig) A16 (Andere spijsverterings- en stofwisselings-
middelen) met ATC-code: A16AX15. Dosering en wijze van toediening De aanbevolen dosering is 250 mg driemaal daags. De beschikbare gegevens suggereren dat de klinische respons gewoonlijk 
wordt bereikt binnen de 12 weken behandeling. Het wordt aanbevolen om het voordeel van voortgezette therapie opnieuw te evalueren bij een patiënt die geen respons vertoont binnen dit tijdsinterval. 
Gebaseerd op de waargenomen hoge intersubject variabiliteit kan accumulatie in een subset van patiënten met carcinoïdsyndroom niet worden uitgesloten. Daarom is inname van hogere dosissen niet 
aanbevolen (zie SPC rubriek 5.2). Gemiste dosissen In geval van een gemiste dosis moeten de patiënten hun volgende dosis op het volgende geplande tijdstip innemen. Patiënten mogen geen dubbele 
dosis nemen om een vergeten dosis in te halen. Oudere patiënten (65 jaar en ouder) Er zijn geen specifieke doseringsaanbevelingen beschikbaar voor oudere patiënten (zie SPC rubriek 5.2). Nierfunc-
tiestoornis Er is geen specifieke studie uitgevoerd bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis moeten met voorzichtigheid worden behandeld. Er 
zijn geen specifieke doseringsaanbevelingen beschikbaar voor patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis. Het gebruik van telotristat wordt niet aanbevolen bij patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis en bij patiënten met nierfalen waarvoor dialyse is vereist (zie SPC rubriek 5.2). Leverfunctiestoornis Bij patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh-score A) kan het 
nodig zijn om de dosis te verlagen tot 250 mg tweemaal daags, afhankelijk van de verdraagbaarheid. Bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-score B) kan het nodig zijn om de 
dosis te verlagen tot 250 mg eenmaal daags, afhankelijk van de verdraagbaarheid. Het gebruik van telotristat wordt niet aanbevolen bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-
score C) omdat er geen gegevens beschikbaar zijn (zie SPC rubriek 5.2). Pediatrische patiënten Er is geen relevante toepassing van telotristat bij pediatrische patiënten voor de indicatie van carcino-
idsyndroom. Wijze van toediening Oraal gebruik. Xermelo dient samen met voedsel te worden ingenomen (zie SPC rubrieken 5.1 en 5.2). Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of 
voor een van de genoemde stoffen in SPC rubriek 6.1. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Stijging van leverenzymen In klinische studies werd een stijging van de leverenzymen 
waargenomen (zie rubriek 4.8). Laboratoriummonitoring van de leverenzymen vóór en tijdens de behandeling met telotristat wordt aanbevolen zoals klinisch aangewezen. Bij patiënten met een lever-
functiestoornis wordt continue monitoring op mogelijke bijwerkingen en verslechtering van de leverfunctie aanbevolen. Patiënten die symptomen ontwikkelen die suggestief zijn voor een leverfunc-
tiestoornis, moeten leverenzymtesten ondergaan en telotristat dient te worden stopgezet indien een leverbeschadiging wordt vermoed. De behandeling met telotristat mag niet hervat worden tenzij de 
leverbeschadiging door een andere oorzaak kan worden verklaard. Constipatie Telotristat vermindert de frequentie van de stoelgang (darmbeweging, bowel movement, BM). Constipatie werd gemeld 
bij patiënten die een hogere dosis (500 mg) gebruikten. De patiënten moeten opgevolgd worden voor symptomen van constipatie. Als constipatie zich ontwikkelt, moet het gebruik van telotristat en 
andere gelijktijdige behandelingen die de darmperistaltiek beïnvloeden, opnieuw worden geëvalueerd. Depressieve stoornissen Depressie, een depressieve stemming en verminderde interesse werden 
gemeld in klinische studies bij bepaalde patiënten die met telotristat of placebo werden behandeld. Een causaal verband tussen depressieve stoornissen en telotristat werd niet vastgesteld. De patiën-
ten moeten het advies krijgen om eventuele symptomen van depressie, depressieve stemming en verminderde interesse te melden aan hun arts. Lactose-intolerantie Xermelo bevat watervrij lactose als 
hulpstof. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Interacties Effect 
van andere geneesmiddelen op Xermelo Kortwerkend octreotide Gelijktijdige toediening van kortwerkend octreotide met Xermelo vermindert de systemische blootstelling aan telotristat-ethyl en telot-
ristat, het actieve metaboliet, significant (zie SPC rubriek 5.2). Kortwerkend octreotide moet minimum 30 minuten na toediening van Xermelo toegediend worden, als behandeling met kortwerkend 
octreotide in combinatie met Xermelo nodig is. Carboxylesterase (CES)-remmers Loperamide veroorzaakte een afname van minder dan 30% in de vorming van telotristat (actieve metaboliet) in vitro 
(zie rubriek 5.2). In klinische fase 3-studies werd telotristat routinematig gecombineerd met loperamide met daarbij geen evidentie van gevolgen wat betreft de veiligheid. Effect van Xermelo op ande-
re geneesmiddelen CYP2B6-substraten Telotristat induceerde CYP2B6 in vitro (zie SPC rubriek 5.2). Het gelijktijdig gebruik van Xermelo kan de werkzaamheid van geneesmiddelen die CYP2B6-sub-
straten zijn (bijv. valproïnezuur, bupropion, sertraline), verminderen door hun systemische blootstelling te verlagen. Monitoring voor suboptimale werkzaamheid wordt aanbevolen. CYP3A4-substraten 
Het gelijktijdig gebruik van Xermelo kan de werkzaamheid van geneesmiddelen die CYP3A4-substraten zijn (bijv. midazolam, everolimus, sunitinib, simvastatine, ethinylestradiol, amlodipine, ciclospori-
ne…), verminderen door hun systemische blootstelling te verlagen (zie SPC rubriek 5.2). Monitoring voor suboptimale werkzaamheid wordt aanbevolen. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Vrouwen die zwanger kunnen worden Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten het advies krijgen om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met telotristat. Zwangerschap 
Er zijn geen gegevens over het gebruik van telotristat bij zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken (zie  SPC rubriek 5.3). Xermelo wordt afgeraden tijdens de zwangerschap 
en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie gebruiken. Borstvoeding Het is niet bekend of telotristat-ethyl en zijn metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden. Risico 
voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Patiënten mogen geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met telotristat. Vruchtbaarheid Er zijn geen studies verricht naar het 
effect van telotristat op de vruchtbaarheid bij de mens. Telotristat had geen effect op de vruchtbaarheid in dieronderzoek (zie SPC rubriek 5.3). 
Bijwerkingen De zeer vaak gemelde bijwerkingen bij patiënten behandeld met telotristat waren buikpijn (26%), verhoging van gammaglutamyl-
transferase verhoogd (11%) en vermoeidheid (10%). Ze waren meestal licht tot matig in intensiteit. De vaakst gemelde bijwerking die leidde tot 
stopzetting van telotristat, was buikpijn bij 7,1% van de patiënten (5/70). Vaak werden gemeld: Verminderde eetlust, hoofdpijn, opgezette buik, 
constipatie, flatulentie, alanine-aminotransferase (ALAT) verhoogd, aspartaat-aminotransferase (ASAT) verhoogd, alkalisch fosfatase (AF) in 
bloed verhoogd, perifeer oedeem en pyrexie. Afleverstatus U.R. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige product-
informatie wordt verwezen naar de SPC 01/2018 Registratienummer EU/1/17/1224/001 

Ipsen Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33B, 2132 LS Hoofddorp. Tel.: +31(0)23 55 41 600, E-mail: ipsen.nl@ipsen.com, website: www.ipsen.nl

* Eurocept Homecare neemt contact op met de gebruik(st)er en bespreekt de mogelijkheden van medicatielevering.
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Verkorte productinformatie voor Xermelo®
XERMELO® 250 mg, filmomhulde tabletten
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3 keer per dag.
Ochtend, middag  

en avond.

Innemen bij een 
maaltijd of met wat 

voedsel.

Klinische respons 
wordt doorgaans 

binnen 12 weken van de 
behandeling behaald.

Elke inname is 
één tablet.

250 mg
XERMELO®

Online
Log in via 

somacare-online.nl

U komt dan op de website 

Eurocept Plaza terecht. 

Volg de instructies.

Aanmeldformulier
U kunt uw patiënt ook aanmelden 

via een fax-aanmeldformulier. 

Dit formulier kunt u downloaden 

op www.somacare.nl/

thuiszorgservice/

patient-aanmelden


