
VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
Moventig 12,5 mg en 25 mg filmomhulde tabletten. Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 
naloxegoloxalaat overeenkomend met 12,5 resp. 25 mg naloxegol. Indicaties: Behandeling van door opioïden 
geïnduceerde constipatie (OIC) bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op laxeermiddel(en). 
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen of voor een 
andere opioïdeantagonist. Patiënten met een bekende of vermoede gastro-intestinale (GI) obstructie of 
patiënten met een verhoogd risico op recidiverende obstructie, vanwege de kans op een gastro-intestinale 
perforatie. Patiënten met onderliggende kanker met een verhoogd risico op een gastro-intestinale 
perforatie, zoals onderliggende maligniteiten van het maag-darmkanaal of het peritoneum, recidiverende 
of gevorderde ovariumkanker, behandeling met vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF)-remmers. 
Gelijktijdig gebruik met krachtige CYP3A4-remmers (bijvoorbeeld claritromycine, ketoconazol, itraconazol 
of telithromycine; proteaseremmers zoals ritonavir, indinavir of saquinavir; grapefruitsap indien gebruikt 
in grote hoeveelheden). Waarschuwingen en voorzorgen: Omstandigheden met verhoogd risico op gastro-
intestinale perforatie Naloxegol mag niet worden gebruikt bij patiënten met een bekende of vermoede gastro-
intestinale obstructie of bij patiënten met een verhoogd risico op recidiverende obstructie, of bij patiënten 
met een onderliggende kanker met een verhoogd risico op een gastro-intestinale perforatie. Voorzichtigheid 
is geboden bij het gebruik van naloxegol bij patiënten met een aandoening waarbij de integriteit van de 
wand van het maag-darmkanaal kan worden aangetast (bijvoorbeeld ernstige maagzweer, de ziekte 
van Crohn, actieve of recidiverende diverticulitis, infiltratieve maligniteiten van het maagdarmkanaal of 
peritoneale metastasen). Patiënten dienen te worden geadviseerd de therapie met naloxegol te staken en 
onmiddellijk contact op te nemen met hun arts als zij ongebruikelijk ernstige of aanhoudende abdominale 
pijn krijgen. Verstoringen van de bloed-hersenbarrière Bij patiënten met klinisch belangrijke verstoringen 
van de bloed-hersenbarrière bestaat het risico dat naloxegol in het CZS binnendringt en dient naloxegol 
met voorzichtigheid te worden voorgeschreven, waarbij gelet moet worden op mogelijke effecten op het 
CZS, zoals symptomen van opioïdeontwenning en/of interferentie met opioïd-gemedieerde pijnstilling. 
Gelijktijdig gebruik van methadon In klinische studies werd waargenomen dat patiënten die methadon namen 
als primaire therapie voor hun pijnaandoening, vaker last kregen van gastro-intestinale bijwerkingen (zoals 
abdominale pijn en diarree) dan patiënten die geen methadon kregen. In enkele gevallen werden symptomen 
waargenomen die wezen op opioïdeontwenning, bij een groter gedeelte van de patiënten die methadon 
namen t.o.v. de patiënten die geen methadon namen. Gastro-intestinale bijwerkingen Er zijn gevallen van 
ernstige abdominale pijn en diarree waargenomen in klinische onderzoeken met de dosis van 25 mg, 
vooral kort na de start van de behandeling. Er was een hogere incidentie van het staken van de behandeling 
vanwege diarree en abdominale pijn. Patiënten moet geadviseerd worden om ernstige, aanhoudende of 
erger wordende symptomen direct aan hun arts te melden, die kan overwegen om de dosis te verlagen 
tot 12,5 mg. Opioïdeontwenningssyndroom Er zijn gevallen van opioïdeontwenningssyndroom gemeld in 
het klinische programma van naloxegol. Dit syndroom ontwikkelt zich meestal binnen minuten tot enkele 
dagen na toediening van een opioïdeantagonist. Als opioïdeontwenningssyndroom wordt vermoed, moet de 
patiënt het gebruik van Moventig staken en contact opnemen met de arts. Cardiovasculaire aandoeningen 
Naloxegol moet bij patiënten met een voorgeschiedenis van myocardinfarct korter dan 6 maanden geleden, 
symptomatisch congestief hartfalen, manifeste hartziekten of patiënten met een QT-interval van ≥ 500 msec 
met voorzichtigheid worden gebruikt. CYP3A4-inductoren Naloxegol wordt niet aanbevolen voor patiënten 
die krachtige CYP3A4-inductoren nemen (bijvoorbeeld carbamazepine, rifampicine, sint-janskruid). 
Nierinsufficiëntie De aanvangsdosis voor patiënten met matig ernstige of ernstige nierinsufficiëntie is 
12,5 mg. Als er bijwerkingen optreden die van invloed zijn op de verdraagbaarheid, dient de behandeling 
met naloxegol te worden gestaakt. Ernstige leverinsufficiëntie Voor patiënten met ernstige leverinsufficiëntie 
wordt het gebruik van naloxegol niet aanbevolen. Aan kanker gerelateerde pijn Vanwege beperkte klinische 
ervaring met het gebruik van naloxegol bij OIC-patiënten met pijn die gerelateerd is aan kanker is 
voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven van naloxegol. Bijwerkingen: In klinische onderzoeken waren 
de meest frequent gemelde bijwerkingen van naloxegol (≥ 5%): abdominale pijn, diarree, nausea, hoofdpijn 
en flatulentie. Het merendeel van de gastro-intestinale bijwerkingen werd beoordeeld als mild tot matig 
van ernst, trad vroeg in de behandeling op en verdween in de loop van de behandeling. Overige bijwerkingen 
waren nasofaryngitis, hyperhidrose, opioïdeontwenningssyndroom,overgevoeligheid en gastro-intestinale 
perforatie. Afleveringsstatus: UR Vergoeding en prijzen: Moventig wordt volledig vergoed binnen het 
GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Registratienummers: EU/1/14/962/001-011 
Registratiehouder: Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Nederland. De volledige 
productinformatie (SmPC) is op aanvraag verkrijgbaar via 0900-1231236 of medinfo-nl@kyowakirin.com. 
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