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RoActemra stockbreuk sept 2021: Standpunten KBVR 
De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie geeft haar standpunten over de 
leveringsproblemen van RoActemra (Tocilizumab) van september 2021. 

1. De reumatologen en hun patiënten, respectievelijk vertegenwoordigd door KBVR/SRBR, 
ReumaNet en Clair betreuren ten zeerste de stockbreuk van Roactemra en voelen zich door 
de firma Roche in de steek gelaten. 

2. Het lijkt er sterk op dat Roche zich tijdens de pandemie om onverklaarbare redenen heeft 
laten meeslepen om de strategische voorraden van RoActemra zonder voorbehoud te 
besteden aan een off-label indicatie voor behandeling van Covid-19 pneumonie en dit 
zonder aangepaste opschaling van zijn productiecapaciteit. Hierdoor zijn de vereiste reserves 
uitgeput geraakt en komt de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (RA) en 
andere erkende indicaties in het gedrang. 

3. RoActemra is een duur geneesmiddel dat essentieel is voor vele mensen met RA en behoort 
tot de basis van mogelijke behandelingen. De KBVR dringt er daarom op aan dat bij de 
distributie van de beschikbare voorraad van RoActemra absolute voorrang wordt verleend 
aan RA-patiënten die reeds onder behandeling staan met SC of IV RoActemra therapie, 
tegenover off-label low-evidence Covid-19 gebruik. Onderbreking van deze behandeling 
moet absoluut vermeden worden gezien er geen alternatieven zijn, zeker wat betreft de IV-
behandeling. We verwachten dat een onderbreking bij onze RA-patiënten kan leiden tot een 
opstoot van hun aandoening waardoor ze bijgevolg ook duidelijk meer vatbaar zijn voor een 
Covid-19 infectie! 

4. Zo er een omschakeling nodig is naar een andere biologische therapie of Jak inhibitor door 
de stockbreuk van RoActemra vragen we een eenvoudige en vlotte procedure om dit snel en 
efficiënt te kunnen doorvoeren via de mutualiteit en/of Tardis. Zelf stellen we voor om op 
niveau van de mutualiteiten tijdelijk terugbetaling toe te staan voor zowel sarilumab SC, 
tocilizumab SC als tocilizumab IV, bij patiënten met een geldige terugbetaling onder de 
paragraafnummers van één van deze drie opties. 

We vragen een correcte, volledige en tijdige communicatie naar alle betrokken partijen zoals 
vermeld in standpunt één. 
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