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INVEGA 

EPAR-samenvatting voor het publiek 

 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) en 
geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) 
bij de beoordeling van uitgevoerde studies, een proces dat moet uitmonden in aanbevelingen voor 
gebruiksvoorwaarden. 
Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker als 
u meer informatie nodig heeft over uw aandoening of behandeling. De wetenschappelijke 
discussie waarop de aanbevelingen van het CHMP zijn gebaseerd, is ook in het EPAR 
opgenomen. 

 
 
Wat is Invega? 
Invega is een geneesmiddel dat de werkzame stof paliperidon bevat. Het is verkrijgbaar als tabletten 
met verlengde afgifte (oranjebruin: 1,5 mg; wit: 3 mg; beige: 6 mg; roze: 9 mg, en geel: 12 mg). 
‘Verlengde afgifte’ wil zeggen dat paliperidon langzaam, over een periode van een aantal uren uit de 
tablet wordt afgegeven. 
 
Wanneer wordt Invega voorgeschreven? 
Invega wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, een psychische aandoening met een 
aantal verschijnselen, waaronder verwarde gedachten en spraak, hallucinaties (het horen of zien van 
zaken die er niet zijn), achterdocht en wanen (ongegronde overtuigingen). 
Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 
 
Hoe wordt Invega gebruikt? 
De aanbevolen aanvangsdosis van Invega is 6 mg eenmaal daags, ‘s morgens in te nemen. De tablet 
moet in zijn geheel met vloeistof worden doorgeslikt. Invega kan zonder voedsel of bij het ontbijt 
worden ingenomen, maar patiënten mogen het geneesmiddel niet de ene dag met voedsel innemen en 
de andere dag zonder voedsel. De dosis Invega kan na beoordeling van de verschijnselen worden 
aangepast tot een uiteindelijke dosis tussen 3 en 12 mg eenmaal daags. Bij patiënten met ernstige 
leverproblemen moet het middel met voorzichtigheid worden gebruikt. Patiënten met lichte of matige 
nierproblemen, en dit geldt ook voor sommige oudere patiënten, moeten met een lagere dosis Invega 
beginnen. Het middel wordt echter niet aanbevolen voor patiënten met ernstige nierproblemen. Invega 
is niet onderzocht bij patiënten jonger dan 18 jaar. 
 
Hoe werkt Invega? 
De werkzame stof in Invega, paliperidon, is een antipsychoticum. Het staat bekend als ‘atypisch’ 
omdat het verschilt van de klassieke antipsychotica die sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw 
verkrijgbaar zijn. Paliperidon is een werkzaam afbraakproduct (metaboliet) van risperidon, een ander 
antipsychoticum dat sinds de jaren negentig bij de behandeling van schizofrenie wordt gebruikt. Het 
hecht in de hersenen aan verschillende receptoren op het oppervlak van zenuwcellen. Dit verstoort de 
overdracht van signalen tussen hersencellen die tot stand komt via 'neurotransmitters', chemische 
stoffen met behulp waarvan zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren. De werking van 
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paliperidon berust voornamelijk op blokkering van de receptoren voor de neurotransmitters dopamine 
en 5-hydroxytryptamine (serotonine), die een rol spelen bij schizofrenie. Door deze receptoren te 
blokkeren helpt paliperidon de hersenactiviteit te normaliseren en de verschijnselen te verminderen. 
 
Hoe is Invega onderzocht? 
De werking van Invega werd eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd onderzocht. 
Invega is onderzocht in drie belangrijke kortlopende onderzoeken waaraan 1 692 volwassenen met 
schizofrenie deelnamen. In alle drie onderzoeken werden doses van Invega tussen 3 en 15 mg per dag 
vergeleken met placebo (een schijnbehandeling) en met olanzapine (een ander antipsychoticum). De 
voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was de verandering van de verschijnselen bij de 
patiënten na zes weken op een standaardbeoordelingsschaal voor schizofrenie. 
In een aanvullend onderzoek werden bij 207 patiënten die eerst gedurende een periode van 14 weken 
voor verschijnselen van schizofrenie waren behandeld, de langetermijneffecten van Invega bestudeerd 
wat betreft het voorkómen van nieuwe verschijnselen tot maximaal 35 weken. 
 
Welke voordelen bleek Invega tijdens de studies te hebben? 
Invega was werkzamer dan placebo en even werkzaam als olanzapine wat betreft terugdringing van de 
verschijnselen van schizofrenie. In het eerste kortlopende onderzoek vertoonden patiënten die placebo 
gebruikten een gemiddelde daling van hun symptoomscore met 4,1 punten tegenover een gemiddelde 
daling met 17,9 tot 23,3 punten bij de patiënten die Invega gebruikten en van 19,9 punten bij gebruik 
van olanzapine. Soortgelijke resultaten werden waargenomen in de twee anderen kortlopende 
onderzoeken. In alle drie onderzoeken waren hogere doses Invega werkzamer dan lagere doses wat 
betreft de vermindering van de verschijnselen. 
In het langlopende onderzoek was Invega ook werkzamer dan placebo ten aanzien van het voorkómen 
van het optreden van nieuwe verschijnselen van schizofrenie. 
 
Welke risico’s houdt het gebruik van Invega in? 
De meest voorkomende bijwerking van Invega (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) is 
hoofdpijn. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van 
Invega. 
Invega mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor 
paliperidon of voor een van de andere bestanddelen, of voor risperidon. 
 
Waarom is Invega goedgekeurd? 
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat bij doses 
tussen 3 en 12 mg per dag, de voordelen van Invega groter zijn dan de risico’s voor de behandeling 
van schizofrenie. Op grond van de afweging van de voordelen en risico’s van de verschillende 
onderzochte doses is het CHMP daarnaast tot de conclusie gekomen dat 6 mg eenmaal daags een 
goede aanvangsdosis is. Het Comité heeft aanbevolen een vergunning te verlenen voor het in de 
handel brengen van Invega. 
 
Overige informatie over Invega: 
De Europese Commissie heeft op 25 juni 2007 een in de gehele Europese Unie geldige vergunning 
voor het in de handel brengen van Invega verleend aan Janssen-Cilag International NV. 
 
Klik hier voor het volledige EPAR voor Invega. 
 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 02-2009. 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/invega/invega.htm

