25 jaar NERASS

NERASS viert 25 jaar multidisciplinaire reumabehandeling
De Netherlands Rheumatoid Arthritis Surgical Society (NERASS) bestaat 25 jaar en
dat werd in november gevierd. Hoe stond de behandeling van reumatoïde artritis
er in de jaren 80 van de vorige eeuw voor, hoe ver was men met reumachirurgie en
wat is er de afgelopen kwart eeuw veranderd? Een terugblik met de reumatologen
dr. R.M. (Renée) van Soesbergen en P.J.I. (Paul) van ’t Pad Bosch en orthopedisch
chirurg drs. K.M. (Kirsten) Veenstra.
Veel reuma, weinig reumatoloog, dat was kort
gezegd de situatie van de reumabehandeling in Nederland begin jaren 80. Medicijnen
werkten traag, er was veel invaliditeit en
ziekenhuizen hadden veel bedden voor klinische opvang. Reumachirurgie stond nog in
de kinderschoenen. Reumatoloog Renée van
Soesbergen herinnert zich zelfs de tijd dat
het in het Slotervaart ziekenhuis orthopeden
verboden was aan reumagewrichten te opereren. “Dat werd stiekem gedaan. De chirurg in
kwestie was ervan overtuigd dat die operaties
nuttig waren. Wij als Slotervaart-reumatologen
waren ook voor opereren omdat we veel
ernstige patiënten zagen. Later kwam er
een directie die geen probleem met reumachirurgie had. Er was een enorme wachtlijst.
Het was ook een leerproces. We hadden in die
tijd veel patiënten die van buiten Amsterdam
kwamen. Als zo’n patiënt bijvoorbeeld uit

in de Maartenskliniek begon, ging het daar
net een beetje goed draaien. In de periode
daarvoor ging het vooral om ouderwetse
reumatologische verzorgingskunde. Maar er
was geen sprake van up-to-date reumatologische behandeling zoals die in de academische ziekenhuizen in ontwikkeling was. De
Maartenskliniek had een directeur die wel naar
die vorm van moderne zorg toe wilde. Samen
met de orthopeden waren we als reumatologen van plan om een soort grote schoonmaak
te houden en de zaak in te richten. In de 10 jaar
die volgden hebben we het achterstallig werk
ook daadwerkelijk opgeruimd.” Orthopedisch
chirurg Kirsten Veenstra was 21 jaar geleden
assistent in het Slotervaart ziekenhuis en herinnert zich de operaties met orthopedisch
chirurg Karel Hamelynck. “Hij opereerde zeer
jonge reumapatiënten met veel schade. Bij een
deel van die groep werd een operatie heel lang

“In het buitenland was reumachirurgie al veel
verder, met name in de Scandinavische landen
was Finland een voortrekker, daar gingen
orthopeden heen om het vak te leren”
Hilversum kwam, vroeg hij of de operatie
niet daar gedaan kon worden. Ik zei dan dat
hij dat niet moest doen, omdat de orthopeden in Amsterdam meer kennis hadden van
reuma, wisten hoe ze een prothese moesten
plaatsen en hoe de revalidatie moest plaatsvinden. Andere orthopeden waren dit soort
patiënten niet gewend. Ook belangrijk was
dat we een directe connectie hadden met het
Jan van Bremen Instituut, daar werkten we
toen al veel mee samen. Dat ging heel goed.”
In Nijmegen ging het volgens reumatoloog
Paul Van ’t Pad Bosch anders: “Toen ik in 1978

uitgesteld, dat werd echt als laatste redmiddel
gezien. Die mensen kwamen vaak in een rolstoel binnen, hadden al jaren amper kunnen
lopen, hadden vergroeiingen. Wij mochten
daar als chirurg dan een prothese inzetten met
de verwachting dat die mensen weer springend uit de rolstoel kwamen. Dat viel vaak
tegen, we liepen altijd achter de feiten aan.”

Tijdgeest
Tussen 1980 en 1990 ontstaat er met de
nieuwe instroom van jonge medisch specialisten een roep om verandering. De patiënt

P.J.I. van ’t Pad Bosch, reumatoloog, Medisch Centrum Leeuwarden

moet centraal komen te staan en eigen
inbreng krijgen in zijn behandeling. Er ontstaan patiëntenverenigingen, er komt betere
voorlichting over reuma en ziekenhuizen
gaan efficiënter werken. Wat nog mist is een
platform om samenspraak en samenwerking te bevorderen. Van ’t Pad Bosch: “Het
was de geest van de tijd. Wij vonden dat er
iets moest verbeteren in de reumachirurgie,
het kon zo niet verder. En we wisten ook dat
we wat in handen hadden om te kunnen
werken. Er was niet alleen een nieuwe organisatievorm nodig, maar ook meer snelheid
van handelen. We wilden het begrip voor
elkaars vak versterken. In het buitenland was
reumachirurgie al veel verder, met name in
de Scandinavische landen was Finland een
voortrekker, daar gingen orthopeden heen
om het vak te leren. We werden beïnvloed
door die goede reumachirurgen die tijdens
congressen lieten zien hoever ze al in hun vak
gevorderd waren.” In 1988 en 1990 werden
er in het Slotervaart ziekenhuis kleinschalige
reumachirurgiecongressen georganiseerd
door betrokken medici. Een neurochirurg
verzorgde de wijn, een reumatoloog zorgde
voor ‘Kip den Dungen’ (een afstammeling van
het Franse ‘Poulet des Bresse’) en de kok van
het Slotervaart stond in de keuken. Op 7 juni
1991 was de Netherlands Rheumatoid Arthritis
Surgical Society (NERASS) een feit. 24 aspirantleden, waaronder orthopeden, reumatologen,
plastisch chirurgen, revalidatieartsen en een
neurochirurg waren bij de oprichtingsvergadering aanwezig. Doelstelling: het bevorderen van de interdisciplinaire professionele
discussie met betrekking tot de chirurgische
behandeling van reumatoïde artritis.

Eerder opereren

Dr. R.M. van Soesbergen, reumatoloog

Op de vraag of NERASS in die doelstelling is
geslaagd, antwoordt Van ’t Pad Bosch met een
volmondig ja. “Na 2005 kwamen er nieuwe
medicijnen op de markt waardoor de situatie
veranderde. Maar tussen pakweg 1990 en
2005 was het voor reumatologen en orthopeden zaak dat patiënten op de been bleven

en zelfredzaam waren. En dat gebeurde voor
40 tot 50% met chirurgie. De rest was medicatie.” Van Soesbergen: “Het probleem was
dat we niet zo veel medicatie hadden. Je zag
vroeger de attitude dat men een patiënt een
zwaarder middel gaf als het niet goed ging.
Je opereerde een gewricht pas als het werkelijk kapot was. Nu wordt er in een eerder
stadium geopereerd. De gedachte is nu dat je
de behandeling veel meer naar voren moet
schuiven, meteen in het begin moet aanpakken”. Van ’t Pad Bosch: “We hadden gecombineerde poliklinieken. We spraken een keer
per week met de orthopeden over patiënten
wier ziekte we met medicijnen en fysiotherapie alleen niet onder de duim kregen. Uit
die wekelijkse besprekingen kwamen operatieplannen per patiënt. En soms zeiden de
chirurgen dat ze een bepaalde operatie nog
niet wilden doen, omdat ze vonden dat eerst
de reuma beter aangepakt moest worden.”
Van Soesbergen: “Het goede van de reumachirurgen is dat ze snappen dat er soms iets
op reumatologische gronden uitgesteld moet
worden.”

Protocollen
Ook Veenstra denkt dat veel van de doelstelling van NERASS is bereikt. “Revalidatieartsen
hebben orthopeden geleerd meer naar het
totale systeem te kijken en niet alleen naar
een voet of een knie. En naar de patiënt en zijn
omgeving; wat betekent het voor het werk,
voor een jong gezin als de moeder reuma
heeft? Zij hebben ons geleerd breder te kijken.
Dat multidisciplinaire is de enorme winst van
de NERASS. Er zijn wat mij betreft twee slagen
gemaakt. Ten eerste dat je een aantal dingen
voor moet zijn, dus niet wachten tot iemand
al jaren niet heeft gelopen en vergroeid is.
Stem beter af, verbeter de timing. Daarvoor
moet je samen met de reumatoloog de
patiënten zien. Ik heb altijd gemeenschappelijk spreekuur met de reumatoloog. Zorg dat
de ellende niet te groot is voordat de chirurg
iets mag doen. Het tweede belangrijke punt
is, dat er door nieuwe medicijnen minder
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De invloed van roken op RA
Roken zorgt bij RA-patiënten voor een
hogere ziekteactiviteit en meer pro-inflammatoire cytokines. Uit de resultaten
van een recente studie blijkt echter ook
dat door het stoppen met roken deze
effecten kunnen verbeteren. Het roken
van sigaretten is een belangrijke risicofactor voor RA en wordt geassocieerd
met een ernstiger beloop en minder
remissies van de ziekte. Onderzoekers
stelden de hypothese dat inflammatie
en ziekteactiviteit zijn geassocieerd
met de rookstatus van de patiënt en
dat dit gerelateerd kan worden aan
het niveau van ACPA (een auto-antistof tegen CCP). De dossiers van 1466
RA-patiënten van een veteranenregister
werden bestudeerd. Onder de anti-CCPpositieve RA-patiënten (76,9%) bleken
RA-geassocieerde cytokines en DAS28
hoger bij rokers vergeleken met ex-rokers
en patiënten die nooit hadden gerookt.
Echter, de ACPA-concentraties bleken
hoger bij zowel rokers als ex-rokers en
het ACPA-level bleek niet geassocieerd
met DAS28 of cytokinelevels.
Sokolove J, et al. Rheumatology
(Oxford). 2016;11;1969-77

Reumatische aandoeningen en
zwangerschapsuitkomst
Uit recent onderzoek is gebleken dat
vrouwen met preklinische reumatische
ziekte tijdens de zwangerschap mogelijk een verhoogde kans hebben op het
ontwikkelen van pre-eclampsie en groeivertraging van het ongeboren kindje. In
een longitudinale studie werd de invloed
van een preklinische reumatische ziekte
op zwangerschapsuitkomsten onderzocht. In totaal werden 5232 vrouwen
gescreend waarvan 150 vrouwen initieel
werden verdacht van een reumatische
ziekte. Hiervan bleken uiteindelijk 10
vrouwen daadwerkelijk een reumatische
ziekte te ontwikkelen. De incidentie van
pre-eclampsie en groeivertraging kwam
bij respectievelijk 16,8% en 18,6% van de
vrouwen voor die persisterende symptomen hielden bij follow-up, vergeleken
met respectievelijk 5,1% en 9,3% in de
controlegroep.
Spinillo A, et al. Arthritis Reumatol.
2016;68:2555-62

Onderzoek naar samenhang
parodontitis en reuma
In het promotieonderzoek van Koen
Janssen stond de vraag centraal of slijmvliesontsteking, bijvoorbeeld parodontitis, bijdraagt aan het ontstaan van met
reuma geassocieerde antistoffen. Janssen
concludeert dat er, in een groep gezonde
vrijwilligers zonder reuma, inderdaad
samenhang bestaat tussen zulke antistoffen, parodontitis en chronische ontsteking
van de longen, al waren de spiegels van
deze antistoffen in het algemeen laag.
De promovendus vergeleek autoantistofspiegels die specifiek zijn voor
reumatoïde artritis in serum van 36
gezonde vrijwilligers zonder tandvleesproblemen, 113 mensen met parodontitis
en 84 reumapatiënten. Op basis hiervan
concludeert hij dat het heel waarschijnlijk is dat parodontitis een rol speelt in
het ontstaan van reuma.
RUG, 17 november 2016
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gewrichtsaantasting is en er dus minder chirurgie nodig is. Dat laatste is heel mooi, maar
het gevaar is dat veel reumatologen niet meer
opgroeien met reumachirurgie en de mogelijkheden ervan dus niet zien, waardoor ze
soms erg lang doortobben met patiënten.”
Een van de middelen om de interdisciplinaire
aanpak van RA te bevorderen is registratie
van reumachirurgische ingrepen. Ook op dat
gebied is er volgens Veenstra de afgelopen
25 jaar veel verbeterd. “De orthopeden lopen
voorop met de registratie van implantaten. De
implantaatchirurgie is goed uit de registratie
te halen; bij een heup of knie-operatie vermelden we de reden, dat kan reuma of artrose
zijn, maar ook een ongeval. Dat kun je er op
diagnosecode uithalen. Dat is duidelijk een
verbetering ten opzichte van vroeger toen
we het niet inzichtelijk konden maken.” En
dan is er de serie boekjes die onder redactie
van verschillende leden van NERASS tot stand
zijn gekomen en waarin alle voordrachten en
delen van discussies zijn te vinden. Veenstra,
trouw bezoeker van de congressen sinds 1996,
vindt vooral de protocollen die erin aan bod
komen belangrijk. “Wat is de timing van operaties? Is reumachirurgie voorrangschirurgie?
Moet je het proberen te voorkomen, moet je
de operatie naar voren halen? Als we opereren
wat doen we dan met de medicijnen? Vroeger
werden die allemaal gestopt. Dan had de

K.M. Veenstra, orthopeed, Sint Maartenskliniek Woerden

het veranderen maar er zijn nog veel problemen over bij de andere reumatische ziekten.
En als je met een interdisciplinaire vereniging

“Revalidatieartsen hebben orthopeden geleerd
meer naar het totale systeem te kijken en
niet alleen naar een voet of een knie”
patiënt bijvoorbeeld een prachtige duim na
zes weken, maar was de reuma weer actief en
werden andere gewrichten aangetast. Moeten
we het dan wel doen of moeten we de reumamedicatie blijven geven?”

Multidisciplinair
Angst dat de vereniging zichzelf door alle
successen op een dag zal opheffen is er niet.
Van ’t Pad Bosch: “De RA-problematiek is aan

kunt bevorderen dat zowel reumatologen
als chirurgen meedenken met het lot van
een patiënt, is een vereniging nog lang niet
klaar.” Van Soesbergen: “Bovendien weet men
nog steeds de oorzaak niet, dus men kan niet
oorzakelijk behandelen. Zolang dat niet is
opgelost blijft de ziekte bestaan.” Van ’t Pad
Bosch: “Ik las pas een artikel van reumatoloog
Natalja Basoski en daar stond iets in dat mij
erg aansprak. Zij deed een master ‘Kwaliteit en

Veiligheid’ en schreef een thesis onder de titel
Improvement of shared decisionmaking. Haar
advies is: ‘Do your job and improve it!’ En dat
is het. En als je een vereniging nodig hebt om
dat te doen moet je die vereniging gebruiken.”
Ook Veenstra ziet nog een lange toekomst
voor Nerass. “Als ik iets wil weten over een
knie of enkel kan ik naar een congres dat daar
specifiek op is gericht. Maar we hebben nu het
thema ‘de patiënt aan het werk’. Waar loop je
tegenaan, welke adviezen geef je de patiënt
na een knieprothese, wat mag de patiënt
verwachten, wat kan de revalidatiearts voor
de patiënt doen? Juist het multidisciplinaire is
een waardevolle invalshoek. Hetzelfde geldt
voor reuma en sport. Normaal zoek je dat niet
uit, maar als je dat in een dag aangeboden
krijgt is dat zeer waardevol.”
Drs. P. van der Schoor, wetenschapsjournalist
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van Crohn). Het gaat daarbij om blootstelling aan STELARA in de gecontroleerde en niet-gecontroleerde perioden van de klinische studies gedurende minstens 6 maanden of 1 jaar (respectievelijk 4.105 en 2.846 patiënten met psoriasis, arthritis psoriatica of de ziekte van Crohn) en om blootstelling gedurende ten minste 4 of 5 jaar (respectievelijk
1.482 en 838 patiënten met psoriasis). Tabel 3 geeft een lijst van bijwerkingen weer uit de klinische studies bij volwassenen met psoriasis, arthritis psoriatica en de ziekte van Crohn en van bijwerkingen gemeld tijdens post-marketinggebruik. De bijwerkingen zijn ingedeeld volgens systeem/orgaanklassen en geordend naar frequentie, met de
volgende definities: Zeer vaak (≥ 1/10), Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), Soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100), Zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000), Zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt in volgorde van afnemende ernst. Tabel 3: Lijst van
bijwerkingen: Systeem/orgaanklasse: Frequentie: Bijwerking. Infecties en parasitaire aandoeningen: Vaak: Bovensteluchtweginfectie, nasofaryngitis. Soms: Cellulitis, gebitsinfecties, herpes zoster, virale bovensteluchtweginfectie, vulvovaginale schimmelinfectie. Immuunsysteemaandoeningen: Soms: Overgevoeligheidsreacties (waaronder rash,
urticaria). Zelden: Ernstige overgevoeligheidsreacties (waaronder anafylaxie en angio-oedeem). Psychische stoornissen: Soms: Depressie. Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Duizeligheid, hoofdpijn. Soms: Facialisverlamming. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Vaak: Orofaryngeale pijn. Soms: Neusverstopping.
Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: Diarree, nausea, braken. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Pruritus. Soms: Pustulaire psoriasis, huidexfoliatie, acne. Zelden: Exfoliatieve dermatitis. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Rugpijn, spierpijn, artralgie. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak: Vermoeidheid, erytheem op de injectieplaats, pijn op de injectieplaats. Soms: Reacties op de injectieplaats (waaronder hemorragie, hematoom, induratie, zwelling en pruritus), asthenie. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Infecties: In de placebogecontroleerde studies bij patiënten met psoriasis, arthritis psoriatica en de ziekte van
Crohn waren de percentages infecties of ernstige infecties bij patiënten behandeld met ustekinumab en degenen behandeld met placebo vergelijkbaar. In de placebogecontroleerde periode van de klinische studies bij patiënten met psoriasis, patiënten met arthritis psoriatica en patiënten met de ziekte van Crohn was het infectiecijfer 1,38 per
patiëntjaar in follow-up bij patiënten behandeld met ustekinumab, en 1,35 bij patiënten behandeld met placebo. De incidentie van ernstige infecties was 0,03 per patiëntjaar in follow-up bij patiënten behandeld met ustekinumab (27 ernstige infecties in 829 patiëntjaren in follow-up) en 0,03 bij patiënten behandeld met placebo (11 ernstige infecties
in 385 patiëntjaren in follow-up). In de gecontroleerde en niet-gecontroleerde periodes van klinische studies bij psoriasis, arthritis psoriatica en de ziekte van Crohn, met gegevens van blootstelling van 10.953 patiëntjaren bij 5.884 patiënten, was de mediane follow-up 0,99 jaar: 3,2 jaar voor studies bij psoriasis, 1,0 jaar voor studies bij arthritis
psoriatica en 0,6 jaar voor studies bij de ziekte van Crohn. Het infectiecijfer was 0,91 per patiëntjaar in follow-up bij patiënten behandeld met ustekinumab, en het cijfer van ernstige infecties was 0,02 per patiëntjaar in follow-up bij patiënten behandeld met ustekinumab (178 ernstige infecties in 10.953 patiëntjaren in follow-up). De gemelde
ernstige infecties waren anaal abces, cellulitis, pneumonie, diverticulitis, gastro-enteritis en virale infecties. In klinische studies ontwikkelden patiënten met latente tuberculose die tegelijkertijd werden behandeld met isoniazide geen tuberculose. Maligniteiten: In de placebogecontroleerde periode van de klinische studies bij psoriasis, arthritis
psoriatica en de ziekte van Crohn was de incidentie van maligniteiten (uitgezonderd niet-melanome huidkanker) 0,12 per 100 patiëntjaren in follow-up voor patiënten behandeld met ustekinumab (1 patiënt in 829 patiëntjaren in follow-up), in vergelijking met 0,26 voor patiënten behandeld met placebo (1 patiënt in 385 patiëntjaren in followup). De incidentie van niet-melanome huidkanker was 0,48 per 100 patiëntjaren in follow-up voor patiënten behandeld met ustekinumab (4 patiënten in 829 patiëntjaren in follow-up) in vergelijking met 0,52 voor patiënten behandeld met placebo (2 patiënten in 385 patiëntjaren in follow-up). In de gecontroleerde en niet-gecontroleerde periodes
van klinische studies bij psoriasis, arthritis psoriatica en de ziekte van Crohn, met gegevens van blootstelling van 10.935 patiëntjaren bij 5.884 patiënten, was de mediane follow-up 1,0 jaar: 3,2 jaar voor studies bij psoriasis, 1,0 jaar voor studies bij arthritis psoriatica en 0,6 jaar voor studies bij de ziekte van Crohn. Maligniteiten, uitgezonderd
niet-melanome huidkankers, werden gemeld bij 58 patiënten in 10.935 patiëntjaren in follow-up (incidentie bij de patiënten behandeld met ustekinumab: 0,53 per 100 patiëntjaren in follow-up). De incidentie van maligniteiten gemeld bij patiënten behandeld met ustekinumab was vergelijkbaar met de incidentie verwacht in de algemene
bevolking (gestandaardiseerde incidentieratio = 0,87 [95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,66, 1,14], aangepast voor leeftijd, geslacht en ras). De maligniteiten die het vaakst werden waargenomen, anders dan niet-melanome huidkanker, waren prostaat-, melanoma-, colorectaal- en borstkankers. De incidentie van niet-melanome huidkanker
was voor patiënten behandeld met ustekinumab 0,49 per 100 patiëntjaren in follow-up (53 patiënten in 10.919 patiëntjaren in follow-up). De verhouding van patiënten met basaalcelhuidkankers ten opzichte van patiënten met plaveiselcelhuidkankers (4:1) is vergelijkbaar met de verhouding die verwacht kan worden bij de algemene bevolking.
Overgevoeligheidsreacties: Tijdens de gecontroleerde periodes van klinische studies met ustekinumab bij psoriasis en arthritis psoriatica zijn rash en urticaria elk waargenomen bij < 1% van de patiënten. Immunogeniciteit: Minder dan 8% van de patiënten behandeld met ustekinumab in klinische studies bij psoriasis en arthritis psoriatica
ontwikkelde antilichamen tegen ustekinumab. In klinische studies bij de ziekte van Crohn ontwikkelden zich bij minder dan 3% van de patiënten die met ustekinumab werden behandeld antilichamen tegen ustekinumab. Er werd geen duidelijke associatie waargenomen tussen de ontwikkeling van antilichamen tegen ustekinumab en de
ontwikkeling van reacties op de plaats van de injectie. De meerderheid van de patiënten die positief waren voor antilichamen tegen ustekinumab hadden neutraliserende antilichamen. Er was een tendens tot een lagere effectiviteit bij patiënten positief voor antilichamen tegen ustekinumab; positiviteit voor antilichamen sloot een klinische
respons echter niet uit. Pediatrische patiënten: Bijwerkingen bij pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder met plaque psoriasis. De veiligheid van ustekinumab is onderzocht in een fase 3-studie tot 60 weken bij 110 patiënten van 12 tot 17 jaar. In deze studie waren de gerapporteerde bijwerkingen vergelijkbaar met de bijwerkingen die in
eerdere studies werden gezien bij volwassenen met plaque psoriasis. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 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 : België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (www.fagg.be). Nederland: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl. Aard en inhoud van de verpakking: STELARA 45 mg oplossing voor injectie: 0,5 ml
oplossing in een type 1-glazen injectieflacon van 2 ml, afgesloten met een van coating voorziene butylrubberen stop. STELARA 90 mg oplossing voor injectie: 1 ml oplossing in een type 1-glazen injectieflacon van 2 ml, afgesloten met een van coating voorziene butylrubberen stop. STELARA 45 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit:
0,5 ml oplossing in een type 1-glazen spuit van 1 ml met een vaste roestvrijstalen naald en een beschermdop over de naald met droog natuurrubber (een latexderivaat). De spuit is uitgerust met een passief naaldbeschermingsmechanisme. STELARA 90 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit: 1 ml oplossing in een type 1-glazen spuit
van 1 ml met een vaste roestvrijstalen naald en een beschermdop over de naald met droog natuurrubber (een latexderivaat). De spuit is uitgerust met een passief naaldbeschermingsmechanisme. STELARA is beschikbaar in verpakkingen met één injectieflacon of één voorgevulde spuit. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: STELARA 45 mg oplossing voor injectie: EU/1/08/494/001. STELARA 90 mg oplossing voor injectie: EU/1/08/494/002. STELARA 45 mg oplossing voor injectie in voorgevulde
spuit: EU/1/08/494/003. STELARA 90 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit: EU/1/08/494/004. AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: November 2016. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.
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