
Productnaam→                    

Kenmerk ↓                           

Uitleg klik hier.

Haemate P Wilate Wilfactin Veyvondi

Uit bloed of recombinant Uit bloed bereid Uit bloed bereid Uit bloed bereid Recombinant

Humaan of dierlijk eiwit 

gebruikt in

nvt nvt nvt eindprod.: nee

celkweek: nee

zuivering: ja
Houdbaarheid gekoeld (2-8 

°C)

36 maanden 36 maanden 36 maanden 36 maanden, bewaren 

tot 30°C

Houdbaarheid bij 

kamertemperatuur

36 maanden tot 25°C 2 maanden1) tot 25°C 36 maanden tot 25°C 36 maanden tot 30°C

Beschikbare afvullingen (IE) 

/samenstelling

600 VWF/250 FVIII - 

1200 VWF/500 FVIII - 

2400 VWF/1000 FVIII

500-1000 1000 650-1300

Profylaxe doseringsadvies 2) 20 - 40 IE FVIII/kg 

lichaamsgewicht           

elke 2 tot 3 dagen

20 tot 40 IE/kg 

lichaamsgewicht          

elke 2 of 3 dagen

40 en 60 IE/kg 

lichaamsgewicht,                         

2 tot 3 keer per week

nvt

Fabrikant -> importeur CSL Behring Octapharma LFB-Biomedicaments -> 

Sanquin Plasma Products

Shire

Werkzame stof Humane Von 

Willebrand-factor en 

stollingsfactor VIII ratio 

1:2,4

Humane Von Willebrand-

factor en stollingsfactor 

VIII

ratio 1:1

Humane Von Willebrand-

factor

Vonicog alfa

Datum eerste 

handelsvergunning

10-7-2006 20-12-2011 30-9-2008 31-8-2019

Goedgekeurd voor kinderen Ja, alle leeftijden 6 jaar en ouder Kinderen > 5 jaar 18 jaar en ouder

Extra monitoring nee nee nee ja

Link naar instructiefilm Film Mix2 Vial Op aanvraag nvt nvt

Link naar SmPC SmPC Haemate P SmPC Wilate SmPC Wilfactin SmPC Veyvondi

Productiemethode Multipele precipitatie Multipele precipitatie, 

chromatografische 

reinigingsstappen

Chromatografische 

reinigingsstappen

Chromatografie

Virusinactivatie/ 

verwijdering

Pasteurisatie Solvent/ detergent, 

droge verhitting 100°C 

(120 min)

Solvent/detergent, droge 

verhitting, virusfiltratie

Solvent/ detergent ,

nanofiltration

Gebruikte cellijn nvt nvt nvt Chinese Hamster 

Ovary cells (CHO)

Donorinformatie Onbetaalde Europese & 

Amerikaanse donoren

Onbetaalde/Betaalde 

Europese en 

Amerikaanse donoren

Onbetaalde Belgische 

donoren

nvt

Toedieningsvolumes 5 ml / 10 ml / 15 ml 5 ml / 10 ml 10 ml 5 ml / 10 ml

Prijs per eenheid 3) 0,88 euro 0,88 euro 0,99 euro

Stollingspoeder 1 flacon 1 flacon flacon 1 flacon

Oplosmiddel 1 flacon injectieflacon flacon 1 flacon

Koppeling Mix2Vial™ Mix2Vial™ Toedieningsset op aanvraag: 

Monoject medication 

transfer needle, CE 0123, 

Tyco healtcare Group.

Mix2Vial™

Naald 1 vlindernaald 

(8890707, NIPRO, Safe 

touch vein set, 

0,5x19mm)

1 vlindernaald + 1 

wegwerp-spuit. Terumo 

ref. SV-S23BL35

Toedieningsset op aanvraag: 

Surflo, CE 0197, Terumo

1 injectie-naald en 1 

wegwerpspuit

https://www.nvhp.nl/images/Productoverzicht/Prodov2019_Uitleg_kenmerken.pdf
https://www.nvhp.nl/images/Productoverzicht/Prodov2019_Uitleg_kenmerken.pdf
https://www.nvhp.nl/images/Productoverzicht/Prodov2019_Uitleg_kenmerken.pdf
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,32916
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,108853
https://www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/plasmageneesmiddelen/producten-en-bijsluiters/stollingsstoornissen/wilfactin
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/veyvondi-epar-product-information_nl.pdf


Ontsmetting 2 steriele desinfectie 

doekjes (8998120, 

SAFTA, 60x35mm)

2 alcoholdoekjes 

Büttner Frank GmbH

Toedieningsset op aanvraag: 

4 doekjes

geen

Verbandmiddel 1 pleisterverband (niet 

steriel), (Homann-

Medical, 72x19)

geen geen geen

Partijnummer staat op: Titel 

partijnummer

Op doos en ampul: Lot Op doos en ampul: 

batch

Op flacon: partijnummer, op 

verpakking: 

lot/partijnummer

Op doos en

flacon: Lot

ATC-code B02BD06 B02BD02 B02BD10 B02BD10

Registratienummer RVG 32916, 32917, 

32918

RVG 108854, 108853 RVG 32375 EU/1/18/1298/001 

EU/1/18/1298/002
Deze info is voor het laatst 

bijgewerkt op

15-2-2019 28-2-2019 6-2-2019 6-3-2019

Alle gegevens zijn door de fabrikanten/importeurs aangeleverd. De producten staan alfabetisch gerangschikt op 

productnaam. Welk product de voorkeur geniet moet onderwerp van gesprek zijn tussen arts en patiënt. De NVHP aanvaardt 

geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit overzicht. 

2) Dit doseringsadvies betreft volwassen patienten en is een gemiddelde. Alleen uw behandelend arts kan in overleg met u de voor u 

juiste doses vaststellen. De frequentie in de adviezen laten zien of een product een verlengde werking heeft.

1) Het product mag gedurende één enkele periode maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. Na deze 

periode mag het product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt of weggegooid.

3) De prijs is het bedrag (per eenheid product) dat een ziekenhuis maximaal mag declareren bij de zorgverzekeraar van de patient. In 

werkelijkheid kunnen ziekenhuizen en farmaceuten lagere prijsafspraken maken. Zorgverzekeraars leggen ziekenhuizen daarom op die 

te declareren prijzen een kortingspercentage vanaf 25% over alle stollingsfactoren op.


