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Verkorte productinformatie Cibinqo (opgesteld: oktober 2022). De volledige productinformatie (SPC) is op 

aanvraag verkrijgbaar. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling: 

Cibinqo 50 mg, 100 mg en 200 mg filmomhulde tabletten bevatten respectievelijk 50 mg, 100 mg en 200 mg 

abrocitinib. Indicaties: Cibinqo is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige atopische dermatitis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische behandeling. Farmacotherapeutische categorie: 

overige dermatologische preparaten, middelen voor dermatitis, excl. corticosteroïden, ATC-code: D11AH08. 

Dosering: De behandeling dient te worden gestart en plaats te vinden onder toezicht van een beroepsbeoefenaar 

in de gezondheidszorg met ervaring in de diagnostisering en behandeling van atopische dermatitis. De 

aanbevolen startdosering is eenmaal daags 200 mg. Een startdosering van eenmaal daags 100 mg wordt 

aanbevolen voor patiënten ≥ 65 jaar. Voor andere patiënten die baat kunnen hebben bij een startdosering van 

100 mg, zie de SPC. Tijdens de behandeling kan de dosis worden verlaagd of verhoogd, gebaseerd op 

verdraagbaarheid en werkzaamheid. De laagste effectieve onderhoudsdosis dient te worden overwogen. De 

maximale dagelijkse dosis is 200 mg. Cibinqo kan met of zonder topische medische behandelingen voor 

atopische dermatitis worden gebruikt. Stoppen met de behandeling dient te worden overwogen bij patiënten die 

na 24 weken geen tekenen van therapeutisch voordeel vertonen. Zie de SPC voor verdere informatie omtrent 

dosering. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in de SPC vermelde 

hulpstoffen. Actieve ernstige systemische infecties, waaronder tuberculose (tbc). Ernstige leverfunctiestoornis. 

Zwangerschap en borstvoeding. Waarschuwingen en voorzorgen: Ernstige infecties: De behandeling mag niet 

worden gestart bij patiënten met een actieve, ernstige systemische infectie. Alvorens abrocitinib te starten, 

dienen de risico's en voordelen van de behandeling te worden overwogen bij patiënten: met een chronische of 

recidiverende infectie, die blootgesteld zijn geweest aan tbc, met een voorgeschiedenis van een ernstige of 

opportunistische infectie, die gewoond of gereisd hebben in gebieden met endemische tbc of endemische 

mycosen of met onderliggende aandoeningen die hen vatbaar kunnen maken voor infectie. Patiënten dienen 

tijdens en na de behandeling met abrocitinib zorgvuldig te worden gecontroleerd op het ontstaan van 

verschijnselen en symptomen van infectie. Een patiënt die tijdens behandeling een nieuwe infectie krijgt, dient 

onmiddellijk te worden onderworpen aan een volledig diagnostisch onderzoek. Een gepaste antimicrobiële 

therapie dient te worden ingezet. De patiënt dient nauwgezet te worden gecontroleerd en de behandeling dient 

tijdelijk te worden onderbroken als de patiënt niet op de standaardtherapie reageert. Tuberculose: Patiënten 

dienen vóór aanvang van de behandeling te worden gescreend op tbc. Abrocitinib mag niet worden toegediend 

aan patiënten met actieve tbc. Voor patiënten met een nieuwe diagnose van latente tbc of eerdere niet-

behandelde latente tbc dient een preventieve behandeling voor latente tbc te worden gestart vóór aanvang van de 

behandeling. Virale reactivering: Als een patiënt herpes zoster ontwikkelt, dient een tijdelijke onderbreking van 

de behandeling te worden overwogen totdat de episode is verdwenen. Alvorens een behandeling te starten en 

tijdens de behandeling, dient een screening op virale hepatitis te worden uitgevoerd in overeenstemming met 

klinische richtlijnen. Vaccinatie: Het gebruik van levende, verzwakte vaccins dient te worden vermeden tijdens 

of direct voorafgaand aan behandeling. Vóór aanvang van een behandeling met dit geneesmiddel wordt 

aanbevolen dat patiënten voldoende gevaccineerd zijn, inclusief een profylactische vaccinatie tegen herpes 

zoster, overeenkomstig de huidige vaccinatierichtlijnen. Trombotische voorvallen waaronder longembolie: 

Abrocitinib dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een hoog risico op DVT/longembolie. 

Als klinische kenmerken van DVT/longembolie optreden, dient de behandeling direct te worden stopgezet en 

dienen patiënten direct te worden geëvalueerd, waarna gepaste behandeling dient te worden gegeven. Maligniteit 

(waaronder niet-melanome vormen van huidkanker): De risico’s en voordelen van een behandeling met 

abrocitinib dienen vóór aanvang van de behandeling te worden afgewogen bij patiënten met een bekende 

maligniteit anders dan met succes behandelde niet-melanome vormen van huidkanker of cervixcarcinoom in situ, 

of wanneer voortzetting van de behandeling wordt overwogen bij patiënten die een maligniteit ontwikkelen. 

Periodiek onderzoek van de huid wordt aanbevolen voor patiënten met een verhoogd risico op huidkanker. 

Hematologische afwijkingen: Een behandeling met abrocitinib dient niet te worden gestart bij patiënten met een 

trombocytentelling van < 150 × 103/mm3, een ALC van < 0,5 × 103/mm3, een ANC van < 1,2 × 103/mm3 of bij 

patiënten met een hemoglobinewaarde < 10 g/dl. Een volledig bloedbeeld dient 4 weken na aanvang van de 

behandeling te worden gecontroleerd en vervolgens overeenkomstig de standaardbehandeling voor patiënten. 

Lipiden: Lipidenparameters dienen ongeveer 4 weken na aanvang van de behandeling te worden beoordeeld en 

daarna op basis van het risico op cardiovasculaire ziekte van de patiënt. Patiënten met afwijkende 

lipidenparameters dienen verder te worden gecontroleerd en behandeld volgens klinische richtlijnen, vanwege de 

bekende cardiovasculaire risico’s die geassocieerd zijn met hyperlipidemie. Bij patiënten met een hoge belasting 

van cardiovasculaire risicofactoren dienen de risico’s en voordelen van abrocitinib, vergeleken met die van 

andere beschikbare behandelingen voor atopische dermatitis, te worden afgewogen. Indien wordt gekozen voor 

abrocitinib, dienen interventies te worden geïmplementeerd om de lipidenconcentraties te reguleren in 

overeenstemming met klinische richtlijnen. Ouderen: Er zijn beperkte gegevens over patiënten ouder dan 

75 jaar. Immunosuppressieve aandoeningen of geneesmiddelen: De combinatie met biologische 

immunomodulatoren, sterke immunosuppressiva zoals ciclosporine of andere Janus-kinase (JAK)-remmers, is 
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niet onderzocht. Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met abrocitinib wordt niet aanbevolen, omdat een 

risico van additieve immunosuppressie niet kan worden uitgesloten. Hulpstoffen: Lactosemonohydraat: Patiënten 

met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, algehele lactasedeficiëntie of glucose-

galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Natrium: Dit geneesmiddel bevat minder dan 

1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. Interacties: Mogelijke 

effecten van abrocitinib op de farmacokinetiek van andere geneesmiddelen: Voorzichtigheid is geboden bij 

gelijktijdig gebruik van abrocitinib en dabigatran. Het effect van abrocitinib op de farmacokinetiek van andere 

P-gp-substraten is niet geëvalueerd. Voorzichtigheid is geboden omdat de concentraties van P-gp-substraten met 

een smalle therapeutische index, zoals digoxine, kunnen stijgen. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig 

gebruik van abrocitinib met geneesmiddelen met een smalle therapeutische index die voornamelijk worden 

omgezet door CYP2C19-enzymen (bijv. S-mefenytoïne en clopidogrel). Voor andere geneesmiddelen die 

voornamelijk worden omgezet door CYP2C19-enzymen kan dosisaanpassing nodig zijn in overeenstemming 

met hun productinformatie (bijv. citalopram, clobazam, escitalopram en selumetinib). Zie de SPC voor 

aanvullende informatie. Bijwerkingen: Zeer vaak (≥1/10): misselijkheid. Vaak (≥1/100, <1/10): herpes simplex, 

herpes zoster, hoofdpijn, duizeligheid, braken, bovenbuikpijn, acne, creatinefosfokinase verhoogd ˃ 5 × ULN. 

Soms (≥1/1.000): pneumonie, trombocytopenie, lymfopenie, hyperlipidemie, trombotische voorvallen waaronder 

longembolie. Afleverstatus: UR. Verpakking: Cibinqo 50 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in 

blisterverpakkingen met 7 filmomhulde tabletten. Elk doosje bevat 14 filmomhulde tabletten. Cibinqo 100 en 

200 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7 tabletten. Elk doosje bevat 28 

tabletten. Registratienummer: EU/1/21/1593/003, 009, 014. Vergoeding en prijzen: De kosten voor Cibinqo 

zijn declarabel voor ziekenhuizen via de add-on regeling. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-Index taxe. 

Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). Registratiehouder: 

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brussel, België. Neem voor correspondentie en 

inlichtingen contact op met Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel. 


