
Factor en productnaam →                    

Kenmerk ↓                           

Uitleg klik hier.

Factor I                            

Haemo-

complettan P

Factor II               

Cofact   
FII, FVII, IX, X Deficientie van van 

vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren.                                     

Beriplex

FII en FX               

Octaplex
Factor VIIa                

Novo Seven
Factor XIII                    

Cluvot (voorheen 

Fibrogammin)

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

Humaan of dierlijk eiwit 

gebruikt in

nvt nvt nvt nvt eindprod.: nee

celkweek: ja

zuivering: nee

nvt

Houdbaarheid gekoeld (2-8 

°C)

60 maanden, in 

buitenverpakking, 

tegen lichtinvloed.

36 maanden 36 maanden nvt 36 maanden 36 maanden

Houdbaarheid 

kamertemperatuur

nvt 6 maanden1) tot 

25°C

36 maanden tot 25°C 2 jaar tot 25°C 36 maanden tot 

25°C

nvt

Beschikbare afvullingen (IE, 

tenzij anders aangegeven) / 

samenstelling

1-2 gram 250-500 IE 250-500 IE 500 IE/20 ml

1000 IE/40 ml

1-2-5-8 mg 250-1250 IE

Naast de genoemde producten bestaan er nog enkele - voor zeer zeldzame stollingsstoornissen - die niet regulier op de Nederlandse markt zijn, maar die wel op 

verklaring van een arts kunnen worden geïmporteerd. Ook is er een middel dat niet officieel geregistreerd is voor gebruik bij stollingsstoornissen, maar wel door een 

arts kan worden voorgeschreven, dan wordt het ook vergoed. Nadere informatie is via de NVHP opvraagbaar.

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


Profylaxe doseringsadvies 2) Dosis (g) = gewenste 

stijging (g/l) x 

lichaamsgewicht 

(kg)/17,0 (g/l per g/kg)

Ongeveer 1 IE van 

factor VII of factor 

IX/kg lichaams-

gewicht een stijging 

van de plasma 

factor VII of factor IX 

activiteit geeft van, 

respectievelijk 

0,01IE/ml, 1IE van 

factor II of X/kg 

lichaamsgewicht 

geeft een stijging 

van de plasma 

factor II of X 

activiteit van 0,02 en 

0,017 IE/ml

• 1 IE factor IX per kg lichaamsgew. 

zal naar verwachting de plasmafactor 

IX-activiteit met 1,3 % vd normale 

waarde verhogen (0,013 IE/ml)

• 1 IE factor VII per kg lichaamsgew. 

verhoogt de plasmafactor VII-

activiteit met 1,7 % vd normale 

waarde (0,017 IE/ml)                                                             

• 1 IE factor II per kg lichaamsgew. 

verhoogt de plasmafactor II-activiteit 

met 1,9% van de normale waarde 

(0,019 IE/ml)

• 1 IE factor X per kg lichaamsgewicht 

verhoogt de plasmafactor X-activiteit 

met 1,9% van de normale waarde 

(0,019 IE/ml).

•1 IE factor II per kg 

lichaamsgew. zal naar 

verwachting de 

plasmafactor II- activiteit 

met 2% van de normale 

waarde verhogen (0,02 

IE/ml)              

•1 IE factor X per kg 

lichaamsgew. zal naar 

verwachting de 

plasmafactor X activiteit 

met 1,7 % van de 

normale waarde 

verhogen (0,017 IE/ml)

90 μg/kg lichaams-

gewicht toegediend 

elke 2 uur

40 IE/kg 

lichaamsgewicht 

elke 4 weken; 

conform richtlijn 

NVHB: 10 - 20 IE/kg 

lichaamsgewicht 

elke 3 tot 6 weken

Fabrikant -> importeur CSL Behring Sanquin Plasma 

Products

CSL Behring Octapharma NovoNordisk CSL Behring

Werkzame stof Humaan stollingsfactor 

I/ fibrinogeen

Humaan 

stollingsfactor II, VII, 

IX en X. Proteine C 

en Proteine S

Protrombine Complex Concentraat

-FII, FVII, FIX en FX

-Proteine C en S

Protrombine Complex 

Concentraat

-FII, FVII, FIX en FX

-Proteine C en S

Eptacog alfa 

geactiveerd

Humaan 

stollingsfactor XIII

Datum eerste 

handelsvergunning

17-3-1997 10-1-1997 1-4-2008 19-2-2010 23-2-1996 25-3-2014

Goedgekeurd voor kinderen Ja, alle leeftijden Ja, alle leeftijden Ja, alle leeftijden Geen data voor kinderen Ja, alle leeftijden Ja, alle leeftijden

‚Extra monitoring nee nee nee nee nee  ‚ ja

Link naar instructiefilm nvt Film Cofact Film Mix2 Vial Film Octaplex Film Novo Seven Film Mix2 Vial

Link naar SmPC SmPC Haemo-

complettan

SmPC Cofact SmPC Beriplex SmPC Octaplex SmPC NovoSeven SmPC Cluvot

Productiemethode 

plasmaproducten

Multipele precipitatie Chromatografie Multipele precipitatie + 

chromatografie

Chromatografie Multipele 

precipitatie + 

chromatografie

Virusinactivatie/ verwijdering Pasteurisatie Solvent/Detergent, 

virusfiltratie

Pasteurisatie + virusfiltratie Dubbele virusactivatie Solvent/detergent Pasteurisatie + 

virusfiltratie

https://www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/plasmageneesmiddelen/instructiefilms/cofact-instructiefilm/index
https://www.youtube.com/watch?v=0KSp-Ofo7qc
http://www.octapharma.com/en/healthcare-professionals/videos/octaplex-reconstitution.html
https://www.novonordisk.nl/geneesmiddelen/hemofilie/novoseven/instructievideo-novoseven.html
https://www.youtube.com/watch?v=0KSp-Ofo7qc
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,16996
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,16996
https://www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/plasmageneesmiddelen/producten-en-bijsluiters/stollingsstoornissen/cofact
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,101080
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,30499
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000074/WC500030873.pdf
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,113096


Gebruikte cellijn nvt nvt nvt nvt Baby Hamster 

Kidney (BHK) cellijn

nvt

Donorinformatie Onbetaalde Europese 

& Amerikaanse 

donoren

Onbetaalde 

Nederlandse 

donoren

Onbetaalde Europese & Amerikaanse 

donoren

Onbetaalde/ Betaalde 

Europese & Amerikaanse 

donoren

nvt Onbetaalde 

Europese & 

Amerikaanse 

donoren
Toedieningsvolumes 50 ml / 100 ml 10 ml / 20 ml 10ml / 20 ml 20 ml / 40 ml 1 ml / 2 ml /           5 

ml / 8 ml

4 ml / 20 ml

Prijs 3) Prijs per gram FI 395 

euro

0,81 euro per IE 0,81 euro per IE FIX 0,748 per IE 0,75 per microgram 0,88 euro per 

eenheid FXIII
Stollingspoeder 1 flacon flacon 1 flacon 1 flacon met water 1 flacon 1 flacon

Oplosmiddel geen flacon 1flacon 1 flacon met water 1 voorgevulde spuit 

met oplosmiddel

1 flacon

Koppeling geen Toedieningsset 

wordt op aanvraag 

geleverd: Monoject 

medication transfer 

needle, CE 0123, 

Tyco healtcare 

Group

Mix2Vial™ overhevelsysteem met 

filter 20/20

Mix2Vial™ 1 West 

Pharmaceutical 

Services adapter, 

type nr 11

Mix2Vial™ 

overhevelsysteem 

met filter 20/20

Naald geen Toedieningsset 

wordt op aanvraag 

geleverd: Surflo, CE 

0197, Terumo

geen geen 1 vlindernaald 

(Terumo), 

meegeleverd in 

aparte 

toedieningsset

1 Vlindernaald 

(8890707, NIPRO, 

Safe touch vein set, 

0,5x19mm)

Wegwerpnaald (B 

Braun ; 5ml : 

8890655 ; 20ml: 

8890460)
Ontsmetting geen Toedieningsset 

wordt op aanvraag 

geleverd: 4 doekjes

geen geen 2  alcoholdoekjes, 

meegeleverd in 

aparte 

toedieningsset

2 steriele 

desinfectie doekjes 

(SAFTA, 60x35mm)



Verbandmiddel geen geen geen geen 2 gaaskompressen, 

meegeleverd in 

aparte 

toedieningsset

1 pleister-verband 

(niet steriel), 

(Homann-Medical, 

72x19)

Plaats(en) partijnummer Titel 

partijnummer

Op doos en ampul: Lot Op flacon en 

verpakking: Charge

Op doos en ampul: Lot Op doos en vial: Batch Op doos, flacon en 

spuit: Charge

Op doos en ampul: 

Lot

ATC-code B02BB01 B02BD01 B02BD01 B02BD01 B02BD02 B02BD07

Registratienummer RVG 16996 RVG 17060 RVG 101080

RVG 101094

RVG 30499

116220

EU 1/96/006/008 

t/m 011

RVG 113096 

113097

Deze info is voor het laatst 

bijgewerkt op

9-8-2019 6-2-2019 5-3-2019 7-5-2019 29-5-2020 15-2-2019

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. 

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.

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.

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.


