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Vanwege schaarste aan IL-6-remmers heeft de commissie ATG in afstemming met de veldpartijen 
diverse fasen gedefinieerd1. De minster van VWS heeft het veld opgeroepen hiernaar te handelen. U 
wordt over de geldende fase geïnformeerd. In alle overwegingen wordt het gebruik van IL-6-remmers 
voor geregistreerde indicaties (reuma en CAR-t cel behandeling) meegenomen. Er is geconcludeeerd dat 
er nu geen alternatieve behandelingen zijn voor de toepassing bij COVID-19 patiënten. 
  
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 wordt geleverd. Tevens zal het LCG de leveranciers 
informeren waar de grootste nood is. Van u wordt verwacht uw bestelgrootte af te stemmen op een 
verwacht verbruik van maximaal een week.  
  
Frequente uitvraag: 
De uitvraag van voorraadposities en verbruik van IL-6-remmers zal vanaf deze fase verder worden 
geintensiveerd.  

 
1 Zie bijlage met Advies aan Minister over de gefaseerde aanpak om de beschikbaarheid van IL-6- 
remmers in Nederland te optimaliseren en besluit van minister met opdracht aan LCG 

ADVIES 
 
1) De dosering van tocilizumab voor COVID-19 patiënten is 400 mg. U dient per direct uw 

protocollen hierop aan te passen conform de leidraad van de SWAB. 

2) COVID-19 patienten mogen alleen IL-6-remmers krijgen als zij aan de indicatiestelling 
voldoen:  
• Patiënten die tijdens opname persisterend respiratoir verslechteren zodanig dat er noodzaak is tot 

zuurstofsuppletie via een venturimasker (≥6L O2), non-rebreathing masker, NIV of high flow nasal oxygen 
(Optiflow),  

• én een CRP ≥75 mg/L  
• én bij wie toename van longinflammatie ten gevolge van COVID-19 hiervoor de meest aannemelijke 

verklaring is  
3) Ziekenhuizen die over zijn gegaan naar sarilumab s.c. voor COVID-19 patiënten blijven dit 

toepassen zolang als er voldoende voorraad is. Indien er geen voorraad meer is, dan is 
overgang naar tocilizumab 400 mg i.v. voor COVID-19 patiënten noodzakelijk. 

4) Op basis van door het ziekenhuis aan LCG aangeleverde voorraad informatie zal met de 
fabrikanten worden afgestemd hoe de (beperkte) aanvoer te verdelen. Dit zal voor maximaal 
een week verwacht gebruik zijn. 

5) Indien we over moeten gaan naar fase 3 zal het LCG mogelijk voorraden gaan herverdelen.  
Dit zal via de ziekenhuisapotheken lopen. U wordt hier dan nader over geïnformeerd. 
Verzoek om bij acute tekorten elkaar nu al te helpen. 

 
 

Borgen continuïteit behandeling met IL-6-remmers 
Het mondiale tekort aan IL-6-remmers is onverminderd groot. 
Door oplopende covid opnames en achterblijvende leveringen van IL 6-remmers zijn wij in het gehele 
land per direct over op fase 21.  

  


