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Achtergrond informatie: 
Door de sterke toename van COVID-19-besmettingen en -opnames in de Nederlandse ziekenhuizen, 
dreigen de voorraden IL-6-remmers uit te putten. Bevoorrading is beperkt, waardoor de komende 
weken COVID-19-patiënten behandeld dienen te worden met sarilumab. Sarilumab wordt geleverd in 
zowel wegwerpspuiten als autoinjectors. De autoinjectors zijn voldoende op voorraad.  
Uit onderzoek is gebleken dat de inhoud van de autoinjectors is toe te voegen aan een infuuszak, voor 
intraveneuze toediening. Een Instructie voor toevoegen Sarilumab vanuit autoinjector aan een infuuszak 
voorstel voor een bereidingsprotocol is onderaan deze mail bijgevoeg. 
Vanwege de tekorten aan IL-6 remmers is, indien er enkel nog tocilizumab beschikbaar is, een 1-malige 
dosis van 400 mg iv te adviseren (ipv de gebruikelijke 1-malige dosis van 600 mg iv of 8 mg/kg/iv). Dit 
advies is in de Leidraad behandeling COVID-19 van de SWAB  opgenomen. 

 
Duur van deze maatregel: 
De commissie ATG heeft in afstemming met de veldpartijen diverse fasen gedefinieerd in de periode 
waarin er schaarste is van IL-6-remmers. De oplossing met het toepassen van sarilumab voor de Covid-
patiënten is van tijdelijke aard, en afhankelijk van nieuwe bevoorrading van de Nederlandse markt. U 
wordt tijdig geïnformeerd over de eventuele consequenties van nieuwe bevoorrading. 
  
Bestellingsgrootte:  
Om een gelijke verdeling van de IL-6-remmers over de Nederlandse ziekenhuizen mogelijk te maken, is 
met de leveranciers afgestemd dat er terughoudend geleverd wordt. Wij verzoek u dan ook om uw 
bestelgrootte af te stemmen op een verwacht verbruik gedurende twee weken.  
  
Frequente uitvraag: 
De uitvraag van voorraadposities en verbruik zal, tot nader order, wekelijks plaats vinden. Indien er 
aanleiding toe is kunnen deze gegevens meegenomen worden om de beschikbaarheid van IL-6 remmers 
voor patiëntenzorg te optimaliseren. 

ADVIES: 
COVID-19-patiënten worden vooralsnog behandeld met sarilumab. Hiervoor wordt voor de bereiding van 
de intraveneuze toediening gebruik gemaakt van de sarilumab autoinjector. 

Indien er alleen toclizumab beschikbaar is wordt voor COVID-19 patiënten een eenmalige fixed-dose van 
400mg geadviseerd. 

De behandeling van patiënten met reumatoïde artritis en de overige geregeristreerde indicatie blijft 
gecontinueerd, er hoeven geen omzettingen naar een ander geneesmiddel plaats te vinden. 

Specifiek wordt hier vermeld dat de behandeling van ernstige of levensbedreigende cytokine-release 
syndrome (CRS) geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor (CAR) T-cellen ongewijzigd blijft. 

 

Borgen continuïteit behandeling met IL-6-remmers 
Het mondiale tekort aan IL-6-remmers is onverminderd groot. In overleg tussen het LCG, de 
commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen, het FMS expertise-team behandeling COVID-19, de 
SWAB, FMS en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie worden nu extra maatregelen genomen 
om de beschikbaarheid van IL-6-remmers voor zowel de geregistreerde indicatie als voor de 
behandeling van Covid-19 zo goed mogelijk te borgen. 


