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Inleiding
Op 12 en 13 november 2020 zullen de 26e Oncologiedagen volledig online gaan plaatsvinden. Verschillende
onderwerpen voor de dagelijkse praktijk zullen aan de orde komen alsmede ontwikkelingen die op (korte)
termijn de dagelijkse praktijk kan veranderen.
De jonge collegae kunnen opnieuw wedijveren voor de Proefschriftprijs en de Pieter De Mulder Award.
Gezien het succes van de Pieter de Mulder Award, is besloten om het prijsbedrag hetzelfde te houden,
dat gebruikt zal worden voor een stage/project in het buitenland.

(niraparib)

De enige 1x daagse PARPi
Effectief ongeacht BRCA-status
1,2,3

1

Voor het meest recente programma en meer informatie, verwijzen we u graag naar de website:
www.nvmodagen.nl
Kortom, een gevarieerd programma voor de dagelijkse praktijk voor de perifere en academische artsen
betrokken bij de oncologische zorg.

Namens de congrescommissie,

Sjoerd Hovenga, voorzitter congrescommissie

Zejula:
• De enige PARPi goedgekeurd voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling
voor platinasensitieve ovariumkanker, ongeacht BRCA-status1*
Programmacommissie
Ruud Blankenburgh
Marissa Cloos - van Balen
Winald Gerritsen
Sjoerd Hovenga
Judith Kroep

• Geregistreerd voor onderhoudsbehandeling van platinasensitieve
recidiverende ovariumkanker, ongeacht BRCA-status1*

Hanneke van Laarhoven
Carolien Schröder
Neeltje Steeghs
Annette van der Velden

Once-daily oral

Referenties: 1. Zejula SmPC. 2020; 2. Olaparib, SmPC download 21-09-2020; 3. Rucaparib, SmPC download 21-09-2020
*Voor de volledige registratietekst zie Zejula SmPC 2020 www.ema.europa.eu. Volledig overzicht van de bijwerkingen, zie VPI
elders in dit blad. Prod. november 2020 PM-NL-NRP-ADVT-20010
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Programma virtuele NVMO Oncologiedagen
(11) 12-13 november 2020
WOENSDAG 11 november 2020
Onderwijsmiddag voor en door de jNVMO
12.30-14.00

Neuro-oncologie
Tom Snijders, neuroloog, UMC Utrecht

14.15-15.45

Prostaatcarcinoom
Addy van de Luijtgaarden, Reinier de Graaf, Gasthuis

16.15-17.45
Palliatieve zorg
	Lia van Zuylen, Amsterdam UMC - Vrije Universiteit & Esther Kleibeuker,
fellow medische oncologie, Amsterdam UMC Locatie AMC

DONDERDAG 12 november 2020
09.55
Opening door voorzitter congrescommissie
Sjoerd Hovenga, voorzitter congrescommissie
10.00-11.20
10.00
10.20
10.40
11.00

Koffie- thee pauze

11.50-13.00

AYA & Others
Voorzitter: Annette van der Velden
Erfelijke kanker en kinderwens: kliniek en ethiek
Christine de Die-Smulders, klinisch geneticus, Maastricht UMC+
Waarom moet ik als oncoloog over seks praten en hoe doe ik dat?
Esther Nijhuis, gynaecoloog en seksuoloog, Nij Smellinghe Ziekenhuis, Drachten
Kanker en leefstijl: hoe belangrijk is het?
Hanno Pijl, internist-endocrinoloog, LUMC, Leiden

12.10
12.30

13.00

15.00

Keynote lecture: RECIST en andere tools om het klinische voordeel voor de patiënt te bepalen
Liesbeth de Vries, UMCG, Groningen

15.40

Koffie- thee pauze

16.00-17.30	
Sateliet Symposium: zie pagina 9 voor het programma

Mammacarcinoom
Voorzitter: Carolien Schröder
Waarom de mamma chirurg toch nodig zal blijven!
Marie-Jeanne Vrancken Peeters, oncologisch-chirurg, AvL, Amsterdam
TNBC: de uitdagingen bij l PARPremmers en immunotherapie.
Agnes Jager, Erasmus MC, Rotterdam
Het hormoongevoelige mammacarcinoom
Inge Konings, Amsterdam UMC, Locatie Vumc, Amsterdam
Protonen therapie bij de behandeling van het mammacarcinoom
John Maduro, radiotherapeut-oncoloog, UMCG, Groningen

11.20

11.50

Onderzoek van eigen bodem
Voorzitter: Haiko Bloemendal
14:00
Zeldzaam & heterogeen; de uitdagingen bij onderzoek naar vasculaire sarcomen
Marije Weidema, Radboudumc, Nijmegen
14:20
Een lama antilichaam tegen CD1d als mogelijk nieuwe vorm van immuuntherapie tegen kanker
Roeland Lameris, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
14:40 	RAPIDO trial: Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal
excision (TME) in locally advanced rectal cancer, an international randomized study
Esmée Dijkstra, UMCG, Groningen
14.00-15.00

Lunchpauze
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Programma virtuele NVMO Oncologiedagen

Algemene informatie

(11) 12-13 november 2020, Papendal, Arnhem
VRIJDAG 13 november 2020
08.00-09.45 Ledenvergadering NVMO
10.00-11.00
10.00
10.20
10.40

11.00-11.40
11.00
11.20

Uro-genitaal
Voorzitter: Judith Kroep
De behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom, wat staat ons te wachten?		
André Bergman, AvL, Amsterdam
PARPremmers bij het ovariumcarcinoom, hoe gaan we het doen?
Nelleke Ottevanger, Radboudumc, Nijmegen
Immunotherapie voor niercelcarcinoom: wat en wanneer?
Sjoukje Oosting, UMCG, Groningen
Highlights Palliatief
Voorzitter: Ruud Blankenburgh
ACTION studie
Judith Rietjens, Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC
Wat is de prevalentie van vaak gelijktijdig voorkomende klachten bij patiënten in een palliatief traject?
Bart de Heij, UMCG Groningen

11.40

Koffie- thee pauze

12.15-13.15
12.15
12.40

Nieuwe ontwikkelingen
Pieter De Mulder Award
Uitreiking "Oncologieproefschrift van het jaar"

13.15

Lunchpauze

13.45-13:45	
Sateliet Symposium: zie pagina 10 voor het programma
Gastro-enterologische tumoren
Voorzitter: Neeltje Steeghs
14.15
Farmacologische en praktische achtergronden van spiegelbepalingen van oncologische middelen.
Nielka van Erp, ziekenhuis-apotheker, Radboud UMC, Nijmegen
14.35
Dosering op maat: rijp voor de standaard praktijk?
Neeltje Steeghs, AvL, Amsterdam
14.55
Proximale tumoren van de slokdarm: behandelen als hoofd/hals of als slokdarmcarcinoom?
Judith de Vos, MUMC+, Maastricht
15.15
Het immuun micro milieu van slokdarm- en maagtumoren: van belang voor de klinische praktijk?
Sarah Derks, Amsterdam UMC, Locatie Vumc, Amsterdam
15.35 	Cancer of Unkown Primary Origin: Het moet beter en het kan beter. Historisch overzicht,
huidige situatie en een concreet voorstel
	
Caroline Loef, onderzoeker post doc, IKNL, Utrecht & Debbie Robbrecht, Erasmus MC &
Koos van der Hoeven, medisch directeur Hartwig Medical Foundation
14.15-15.35

16.05

Afsluiting
Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO

Datum
jNVMO onderwijsmiddag
Woensdag 11 november 2020

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór
21 september 2020 vindt restitutie plaats onder
aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze
datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Oncologiedagen –
Donderdag 12 en vrijdag 13 november 2020

Betaling
De betaling dient te geschieden via iDEAL of
creditcard.

Accreditatie
Evenals voorgaande jaren zullen de Oncologiedagen
2020 ter accreditatie aangemeld worden voor
de volgende verenigingen:
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
•	Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en
Oncologie (NVRO)
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
• Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers

Voor alle overige informatie:
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Nederland
Tel +31 (0)73 - 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Inschrijving
U kunt inschrijven via www.nvmodagen.nl of de
congreskalender op www.congresscare.com.
Inschrijvers tot en met 13 september 2020
ontvangen korting op het inschrijftarief.
Volgen van de livestream
		
t/m 13 sept. vanaf 14 sept.
Medisch specialist EUR 0,00
EUR 0,00
lid NVMO
AIOS - lid NVMO
EUR 0,00
EUR 0,00
Medisch specialist EUR 175
EUR 225
niet lid NVMO
AIOS - niet lid NVMO
EUR 105
EUR 155
AIOS en ANIOS dienen een verklaring van hun opleider/
werkgever te sturen naar registrations@congresscare.com

www.nvmo.org
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NVMO APP

Satellite Symposia

NVMO App
Ook dit jaar is er een mobiele applicatie (App) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie te
downloaden. Binnen deze App vindt u informatie over de diverse nascholingen van de NVMO.

DONDERDAG 12 november 2020 16:00 – 17:30

De grotere nascholingen zullen een dedicated App krijgen. Deze zijn in de NVMO App terug te vinden onder
“Events”. U hoeft slechts eenmalig de App van die specifieke nascholing te downloaden. Voor optimale werking
van de App is het aan te raden, om tijdens de installatie het ontvangen van push-meldingen te accepteren.

16.00

Oncologiedagen App
Het wetenschappelijk programma en samenvattingen van de Oncologiedagen zijn beschikbaar in deze App!
U kunt – naast o.a. het lezen van abstracts – bijvoorbeeld ook notities maken en deze versturen per e-mail.
Downloaden
U kunt de App downloaden op uw iPhone, iPad, Android smartphone of tablet. In de App Store of Google Play
Store vindt u de App door te zoeken naar: NVMO. Daarna kunt u de App op de gebruikelijke wijze downloaden.
Het wachtwoord voor de Oncologiedagen 2020 app is NVMO2020.

16:00-17:30	
Sateliet Symposium:
Nieuwe ontwikkelingen bij colorectaal carcinoom: directe implicaties voor de praktijk van nu.
Welkom en korte inleiding door de voorzitter
Miriam Koopman, UMCU

16.05

Het testen van biomarkers bij CRC van “nee mits” naar “ja tenzij”!
Iris Nagtegaal, patholoog, Radboud UMC

16.25

Klinische implicaties biomarkers bij CRC
Jeanine Roodhart, UMCU

16.45

Liquid biomarkers, wat kunnen we er nu al mee?
Remond Fijneman, hoofdonderzoeker afdeling pathologie, NKI

17.05

Samenvatting en conclusies
Miriam Koopman, UMCU

17.10

Beantwoorden vragen en paneldiscussie

17.30

Einde symposium

www.nvmo.org
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26-09-18 14:14

Satellite Symposia

Sponsors NVMO

VRIJDAG 13 november 2020 13:15-13:45
Intimiteit en seks in je gesprek …… samen met de Roze Olifant op zoek naar wat kan.
In dit satelliet symposium wordt het thema Intimiteit & seks bij borstkanker door een aantal experts belicht.
Het doel is om meer aandacht voor deze problematiek binnen de ziekenhuizen te krijgen en de aandacht te
vestigen op het ‘Roze Olifant’ programma, waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden. Het symposium is
volledig virtueel en wordt opgenomen. Na afloop zal het programma ook on demand bekeken kunnen worden.
13.15 – 13.16

Opening
Erwin van Ditmarsch, moderator, communicatiebureau Volle Maan, Amsterdam

13.16 – 13.21

Ervaringsverhaal
Kim Gringhuis-Ottens

13.21 – 13.29

Het belang van seksualiteit en intimiteit
Henk Elzevier, seksuoloog en uroloog, LUMC

13.29 – 13.37 Seks in je gesprek: hoe ver reikt je expertise?
Mirjam Velting, belangenbehartiger, Borstkankervereniging Nederland
13.37 – 13.45 Ervaringen vanuit het ziekenhuis met het programma ‘Roze Olifant’
Ester Siemerink, internist-oncoloog, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo
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Sponsors Oncologiedagen

REGIMEN/COMBINATION
REGIMEN/COMBINATION
REGIMEN/COMBINATION

Ieder zijn
kracht
samen sterk
Vermeerdering cytotoxische T-cellen
en een betere herkenning van de tumor

Sponsors
Daiichi Sankyo
Eusa Pharma
Grunenthal
Ipsen
Merck
PharmaMar
Pierre Fabre
Sanofi Genzyme
Servier
Sirtex

Niercelcarcinoom

OPDIVO® is in combinatie met YERVOY® geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom bij volwassenen met een
intermediair/ongunstig risicoprofi el.
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Referenties: SmPC Opdivo, SmPC Yervoy.
Productinformatie elders in deze uitgave. 7356NL2007784-01
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CABOMETYX is the only single-agent TKI to
demonstrate an overall survival benefit in 2L aRCC 1*

Giving patients time to
maintain their hero status

Median OS: 21.4 vs. 17.1 months everolimus
(HR 0.70, 95% CI: 0.58–0.85); p=0.0002 1

*
Manageable
tolerability profile

Proven across
clinical trials1–4

Independent validation
Validated and recommended
by major (inter)national
bodies & guidelines5-9

FOTIVDA combines efﬁcacy and
tolerability in a ﬁrst-line therapy for
advanced renal cell carcinoma (aRCC)1,2
FOTIVDA is indicated for the ﬁrst-line treatment of adult patients
with aRCC and for adult patients who are VEGFR and mTOR pathway
inhibitor–naive following disease progression after one prior treatment
with cytokine therapy for aRCC.1

References:
1. EUSA Pharma (Netherlands) B.V. FOTIVDA hard capsules – summary of product characteristics.
2. Motzer RJ et al. J Clin Oncol 2013;31 (30): 3791–3799.
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Voor productinformatie zie elders in deze uitgave.
May 2020
2020 || NL-TIV-2000020
NL-TIV-2000013
May

CABOMETYX is indicated for the treatment of advanced renal cell carcinoma (RCC): 2
• in treatment-naïve adults with intermediate or poor risk per IMDC criteria
• in adults following prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy.

CBZ-NL-000439

Positive Commission BOM advise

* In a Phase 3, randomised, open-label study comparing CABOMETYX® (n=330) with everolimus (n=328) in adult patients with aRCC progressing after prior anti-VEGF therapy.1

References: 1. Motzer RJ, et al. Br J Cancer. 2018;118(9):1176–8. 2. Cabometyx® (cabozantinib). Summary of Product Characteristics. Last accessed April, 2020. 3. Choueiri TK, et al. Lancet Oncol. 2016;17(7): 917–27. 4. Choueiri TK, et al. Eur J Cancer. 2018;94:115–25.
5. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Kidney Cancer. Version 4.2019 – April 2019. 6. Escudier B, et al. Ann Oncol. 2019;30(5):706–20. 7. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human
Use (CHMP). Assessment report: cabozantinib, 2018. Available from: www.ema.europa. Accessed April 2019. 8. NVMO-commissie BOM. Medische oncologie. 2016;19(9):41-44. 9. NVMO-commissie BOM. Medische oncologie. 2019;21(1):29-32.
1L: First-Line, 2L: Second-Line, CI: Confidence Interval, HR: Hazard Ratio, IMDC: International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database, OS: Overall Survival, TKI: Tyrosine Kinase Inhibitor.
Verkorte product informatie elders in dit blad. CBZ-NL-000439
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& VERLENG HET LEVEN VAN UW mHSPC* PATIËNT1,2

©Janssen-Cilag B.V. – CP-122348 – 7-jan-2020

KIES VOOR APALUTAMIDE

Nu beschikbaar in
uw ziekenhuis!4

Bij HR+/
HER2- mBC

Niet alle patiënten
zijn hetzelfde.
Niet álle CDK4/6-remmers
zijn dezelfde.*
Erleada + ADT is geïndiceerd bij volwassen mannen voor de behandeling van gemetastaseerde
hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC) en niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker
(nmCRPC) met een hoog-risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte.1
*

Gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatkanker

**

Erleada is een eenmaaldaagse inname en kan met of zonder voedsel worden ingenomen

VERZENIOS®

Verkorte productinformatie en referenties staan elders in deze publicatie.

Designed to be different*
Erleada (apalutamide) - Verkorte SmPC Erleada
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle
vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Referenties:
1. SmPC Erleada® (apalutamide)
2. Chi KN, et al. N Engl J Med. 2019; 381(1):13-24
3. Agarwal N, et al. The Lancet 2019;20(11):1518-1530
Telefoon: 0800 242 42 42 E-mail: janssen@jjacnl.jnj.com Internet: www.janssen.com/nederland
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Verzenios (abemaciclib) is geïndiceerd voor de behandeling van vrouwen met hormoonreceptor (HR)positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde
borstkanker in combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant als initiële endocriengebaseerde
therapie, of bij vrouwen die eerdere endocriene therapie hebben ontvangen. Bij pre- of perimenopauzale
vrouwen moet de endocriene therapie worden gecombineerd met een luteinising hormone-releasing
hormone (LHRH)-agonist.1
Zeer vaak voorkomende (≥1/10) bijwerkingen zijn: infecties, neutropenie, leukopenie, anemie, trombocytopenie, verminderde eetlust, dysgeusie, duizeligheid, diarree, braken, misselijkheid, alopecia, pruritus,
huiduitslag, vermoeidheid, koorts, verhoogde alanine-aminotransferase, verhoogde aspartaataminotransferase. Zie voor aanbevolen dosisaanpassingen de Samenvatting van de Productkenmerken.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle
vermoedelijke bijwerkingen te melden. U wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via
NL-MIS@LILLY.COM
PP-AL-NL-0237

Naam van het geneesmiddel: Erleada 60 mg filmomhulde tabletten. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 60 mg apalutamide. Farmaceutische vorm: Enigszins gelig
tot grijzig groene, langwerpige, filmomhulde tabletten (16,7 mm lang x 8,7 mm breed), waarop aan één kant “AR 60” is aangebracht. Therapeutische indicaties: Erleada is geïndiceerd bij (1) volwassen mannen
voor de behandeling van niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (nm-CRPC) met een hoog risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte en (2) bij volwassen mannen voor de behandeling
van gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC) in combinatie met androgeendeprivatietherapie (ADT). Dosering en wijze van toediening: Behandeling met apalutamide moet worden gestart en
gemonitord door gespecialiseerde artsen die ervaring hebben met de medische behandeling van prostaatkanker. Dosering: De aanbevolen dosis is 240 mg (vier tabletten van 60 mg) als een eenmalige dagelijkse
orale dosis. Bij patiënten die niet chirurgisch zijn gecastreerd, moet chemische castratie met een gonadotropin-releasing hormone-analoog (GnRHa) tijdens de behandeling worden voortgezet. Indien een dosis
werd vergeten, moet deze zo snel mogelijk op dezelfde dag worden ingenomen, waarbij het normale schema de volgende dag wordt hervat. Als door de patiënt een toxiciteit van ≥ graad 3 of een onverdraagbaar
ongewenst effect wordt ervaren, dient de toediening te worden onderbroken - in plaats van de behandeling permanent te stoppen - tot de symptomen verbeteren tot ≤ graad 1 of de oorspronkelijke graad. Vervolgens
dient de behandeling dan met dezelfde dosis of een verlaagde dosis (180 mg of 120 mg) te worden hervat, indien gerechtvaardigd. Speciale populatie: Ouderen: Er is geen dosisaanpassing nodig voor oudere
patiënten. Nierinsufficiëntie: Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, omdat apalutamide
niet bij deze patiëntenpopulatie is onderzocht. Leverinsufficiëntie: Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie (respectievelijk Child-Pugh-klasse A en B) op baseline.
Erleada wordt niet aanbevolen bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie, aangezien er geen gegevens bij deze patiëntenpopulatie zijn en apalutamide voornamelijk via de lever wordt geëlimineerd. Wijze van
toediening: Oraal gebruik. De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Epileptisch
insult: Erleada wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van epileptische insulten. Vallen en botbreuken: Patiënten dienen op het risico op botbreuk en val te worden geëvalueerd voordat met
Erleada begonnen wordt. Ischemische hartziekte: Patiënten dienen te worden gecontroleerd op klachten en symptomen van ischemische hartziekte. Gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen: Apalutamide is
een krachtige enzyminductor en kan leiden tot verminderde werkzaamheid van veel algemeen gebruikte geneesmiddelen. Recent cardiovasculaire ziekte: Patiënten met klinische significante cardiovasculaire ziekte in
de afgelopen 6 maanden weden van de klinische studies uitgesloten. Androgeendeprivatietherapie kan het QT-interval verlengen: Alvorens te beginnen met Erleada dienen artsen de verhouding tussen voordelen en
risico’s te beoordelen, met inbegrip van de mogelijkheid van torsade de pointes. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger
kunnen worden. Bijwerkingen: Voor een compleet overzicht, zie de volledige SmPC. Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid (26%), huiduitslag (26% alle
graden samen en 6% graad 3 of 4), hypertensie (22%), opvlieger (18%), artralgie (17%), diarree (16%), val (13%) en gewicht verlaagd (13%). Andere belangrijke bijwerkingen zijn onder meer fracturen (11%) en
hypothyroïdie (8%). Lijst van bijwerkingen in tabelvorm: Zeer vaak (≥ 10%): Opvlieger, hypertensie, diarree, huiduitslag, breuk, artralgie, vermoeidheid, gewicht verlaagd, val. Vaak (≥1%, <10%): Hypothyroïdie,
hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, dysgeusie, ischemische hartziekte, pruritus en spierspasme. Soms (≥0.1%, <1%): Insult. Registratiehouder: Janssen-Cilag B.V., Graaf Engelbertlaan 75, 4837
DS Breda, Nederland. ATC code: L02BB05. Farmacotherapeutische categorie: Nonsteroidal antiandrogen. Uitgebreide productinformatie: Voor volledige SmPC: http://www.janssen.com/netherlands/
onzegeneesmiddelen. Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift. Datum: 01/2020

*) Abemaciclib is verschillend t.o.v. andere CDK4/6-remmers omdat het wordt gegeven volgens een continue
schema (tweemaaldaags) zolang de patiënt daar klinisch baat bij heeft of totdat er
onaanvaardbare toxiciteit optreedt.1 Tevens is abemaciclib in enzymbepalingen 14x
meer potent voor cyclineD1/CDK4 dan voor cycline D3/CDK6.2,3
Voor de verkorte productieinformatie en referenties, zie elders in deze uitgave

17

Positief beoordeeld door de Commissie ter Beoordeling Oncologische Middelen (CieBOM)1

De eerste en enige behandeling speciaal voor
volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal
carcinoom (mCRC) met een BRAF V600E-mutatie, die eerder
systemische therapie hebben ontvangen2,3

EEN DOORBR A AK IN

OVERALL SURVIVAL
BIJWERKINGENPROFIEL
Meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, GI-klachten, spier- en gewrichtspijn,
huidaandoeningen en verhoogd bloed-CK2

Once you ﬁnd it, her treatment can be clear

NIEUW

Referenties
1. SmPC Piqray (alpelisib), juli 2020.

Zie voor de verkorte productinformatie elders in dit blad.

NL-CRC-20200475

Verkorte productinformatie elders in dit blad.

Referenties:
1. https://www.nvmo.org/bom/encorafenib-binimetinib-en-cetuximab-bij-gemetastaseerd-braf-v600e-gemuteerd-colorectaal-carcinoom/?meta.
2. Samenvatting van productkenmerken, Pierre Fabre Médicament, 2020. 3. Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R, et al. ESMO consensus
guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2016;27(8):1386-1422. 4. Kopetz S. et al. Encorafenib
plus cetuximab with or without binimetinib for BRAF V600E metastatic colorectal cancer: Updated survival results from a randomized, threearm, phase III study versus choice of either irinotecan or FOLFIRI plus cetuximab (BEACON CRC). J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 4001).
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Indicatie
Piqray (alpelisib) is geïndiceerd in combinatie met fulvestrant voor de behandeling van
postmenopauzale vrouwen, en mannen, met lokaal gevorderde of gemetastaseerde hormoonreceptor
(HR)-positieve, humane epidermale-groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker met een
PIK3CA-mutatie na ziekteprogressie volgend op endocriene therapie als monotherapie.1

Mediane OS was 9,3 maanden voor BRAFTOVI® + cetuximab en 5,9 maanden voor de
controlearm (HR (95% CI): 0,61 (0,48-0,77)). ORR was 19,5% voor BRAFTOVI® + cetuximab
en 1,8% voor de controlearm4

Binnenkort nieuws over vergoeding

AFWACHTEN OF
DIRECT BEHANDELEN?
START OP TIJD MET XTANDI™

2

“Ik dacht dat ik mijn verjaardag
nooit meer zou vieren,
maar gelukkig is dat toch gebeurd”
Teunis, 75 jaar

Libtayo, een doorbraak bij gevorderd CSCC
Eerste en enige (EMA) goedgekeurde systemische
therapie voor volwassen patiënten met gevorderd
cutaan plaveiselcelcarcinoom

5 jaars follow-up data mCRPC-patiënten na progressie op ADT
• Bij XTANDI™ (enzalutamide) 5 maanden langere overall survival dan bij placebo
(mediaan OS 36 maanden vs 31 maanden)2
• XTANDI™ wordt over het algemeen goed verdragen1

Voor bijwerkingen verwijzen wij u naar de verkorte productinformatie verderop in deze uitgave.
MAT-NL-2001491-1.0 – 11/2020

Voor productinformatie en referenties zie elders in deze uitgave. XTD_2020_0021_NL

De eerste CDK4/6i bij HR+ HER2- mBC

VERTROUWEN OP

VERLENGDE
OVERALL SURVIVAL *
1

KRACHT, KENNIS
E N E R VA R I N G
Bewezen kracht in studies én dagelijkse praktijk
De klinische effectiviteit van IBRANCE (palbociclib)
en de eenvoudige behandeling met behoud van
QoL hebben zich bewezen in RCT’s met een brede
patiëntenpopulatie. Daarnaast is er inmiddels
ruim 3 jaar ervaring in de dagelijkse praktijk
opgedaan. De meest voorkomende bijwerkingen
waren neutropenie en leukopenie.1-9
Deskundigheidsbevordering voor optimale zorg
Pfizer investeert continu in een uitgebreid
programma van medische educatie dat bijdraagt
aan het optimaliseren van de zorg voor de patiënt
met mBC.
Vorm geven aan een leven met mBC
In co-creatie met diverse partijen ontwikkelt Pfizer
initiatieven die de patiënt met mBC helpen om het
(sociale) leven weer op te pakken.

Referenties: 1. IBRANCE Samenvatting van Productkenmerken, november 2019. 2. Finn RS, et al. NEJM 2016;375(20):1925-1936. 3. Cristofanilli M, et al.
Lancet Oncol 2016;17(4):425-439. 4. Rugo HS, et al. Breast Cancer Res Treat 2018; https://doi.org/10.1007/s10549-018-05125-4. 5. Turner NC, et al. N Engl J
Med 2018;379:1926-1936. 6. Harbeck N, et al. Ann Oncol 2016;27(6):1047-54. 7. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2019;4:888-894. 8. Taylor-Stokes G, et al. Breast.
2019;43:22-27. 9. IQVIA marktdata, januari 2020.
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Productinformatie elders in deze uitgave.

(pembrolizumab)

Het succes van behandeling wordt gemeten in
weken, maanden en jaren. Dit moet hand in
hand gaan met een verdraagbare behandeling.
Keytruda bewijst dat dit kan.1*

* Indicaties met positief cieBOM advies en waarbij Overall Survival is aangetoond ten opzichte van standard of care:
gevorderd melanoom, NSCLC (in monotherapie voor eerste- en tweedelijnsbehandeling en in combinatie met
chemotherapie voor eerstelijnsbehandeling), gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (post platinum),
gevorderd RCC (in combinatietherapie met axitinib voor eerstelijnsbehandeling) en HNSCC (in monotherapie voor
eerstelijnsbehandeling of in combinatie met platinum- en 5 FU - chemotherapie)
Zie voor meer productinformatie en referenties elders in deze uitgave of kijk op www.msd.nl
PP-IBR-NLD-0466
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IBRANCE is geïndiceerd voor de behandeling van HR+/HER2- lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker:
• in combinatie met een aromataseremmer
• in combinatie met fulvestrant bij vrouwen die al endocriene therapie hebben ondergaan
Bij pre- of perimenopauzale vrouwen dient de endocriene therapie te worden gecombineerd met een LHRH-agonist

SERVIER ONCOLOGY

nmCRPC:

OVERLEVEN

Delivering better tomorrows together

OF

L E V E N?

NUBEQA® — nu geregistreerd in de EU als
behandeling voor mannen met nmCRPC1

40
MAANDEN
MFS

Mannen die werden behandeld met
Nubeqa® + ADT bleven metastasevrij voor
een mediane periode van 40 maanden.1,2

FREQUENTIE VAN
AE’s VERGELIJKBAAR
TEN OPZICHTE VAN
ADT ALLEEN

De frequentie van AE’s bij
behandeling met Nubeqa® +
ADT was vergelijkbaar met
ADT alleen.2,3

19 SER ST 1 01

Verlaagt risico op overlijden met 31% in vergelijking met placebo.3
NUBEQA® is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen mannen voor de behandeling van niet-gemetastaseerde
castratieresistente prostaatkanker met een hoog risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte.1
nmCRPC = niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom; AR = androgeenreceptor;
MFS = metastasevrije overleving; ADT = androgeendeprivatietherapie; AE’s = ongewenste voorvallen (adverse events).
Referenties: 1. SmPC Nubeqa® (darolutamide), 05/2020. 2. Fizazi K, Shore N, Tammela
TL, et al. Darolutamide in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med.
2019;380(13):1235-1246. 3. Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Nonmetastatic, CastrationResistant Prostate Cancer and Survival with Darolutamide. N Engl J Med 2020;383:1040-9.
© 2019 Bayer. Alle rechten voorbehouden. BAYER, het
Bayer-kruis en Nubeqa® zijn geregistreerde handelsmerken
van Bayer. Alle andere handelsmerken die hier worden
vermeld zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Verkorte productinformatie elders
in deze uitgave.
PP-NUB-NL-0019-1
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De enige PARP-remmer met >5 jaar follow-up data1,2,3

Lynparza is bewezen effectief bij diverse indicaties

1

1L bij BRCAm ovariumcarcinoom
bij respons na platina bevattende
chemotherapie
2L bij PSR ovariumcarcinoom bij
respons na platina bevattende
chemotherapie, ongeacht de
BRCA-status1

HER2- gemetastaseerde borstkanker
met een gBRCA-mutatie, na eerdere
behandeling met anthracycline en
taxaan1

Gemetastaseerd pancreasadenocarcinoom met een gBRCA-mutatie
zonder progressie op 1L platina
bevattende chemotherapie1

BRCAm gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom bij
progressie na eerdere behandeling met
een nieuw hormonaal middel1

Referenties: 1. Lynparza SPC. 2. Niraparib SPC. 3. Rucaparib SPC.
Productinformatie vindt u bij de AZ stand en hier: http://goto.az/lynparza-tab-vpi
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Verkorte productinformatie Verzenios®

Verkorte Productinformatie Zejula®
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling en farmaceutische vorm: Elke harde capsule bevat niraparibtosylaatmonohydraat,
overeenkomend met 100 mg niraparib. Harde capsule (capsule). Indicatie: Zejula is geindiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patienten
met gevorderde epitheliale hooggradige eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker (FIGO-stadia III en IV), die (volledig of partieel) reageren na afronden van een
eerstelijnsbehandeling met op platina gebaseerde chemotherapie. Zejula is tevens geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met
platinagevoelige, gerecidiveerde, hooggradige sereuze epitheliale eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker, die (volledig of partieel) reageren op platina gebaseerde
chemotherapie. Dosering: Zie geregistreerde SmPC. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Borstvoeding (zie SmPC).
Belangrijkste waarschuwingen: Hematologische bijwerkingen: Er zijn hematologische bijwerkingen (trombocytopenie, anemie, neutropenie) gemeld bij patiënten die werden
behandeld met Zejula. Als een patiënt een ernstige, aanhoudende hematologische toxiciteit ontwikkelt, waaronder pancytopenie die niet binnen 28 dagen na onderbreking
verdwijnt, dient Zejula te worden gestopt. Controle van het volledige bloedbeeld, in de eerste maand wekelijks, dan gedurende de volgende 10 maanden van de behandeling
maandelijks en daarna periodiek, wordt aanbevolen om te controleren op klinisch significante veranderingen in hematologische parameters tijdens de behandeling (zie SmPC).
Vanwege het risico van trombocytopenie dienen anticoagulantia en geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze het aantal trombocyten verlagen met voorzichtigheid te worden
gebruikt (zie SmPC). Myelodysplastisch syndroom/acute myeloïde leukemie (MDS/AML), gevallen van myelodysplastisch syndroom/acute myeloïde leukemie (MDS/AML) zijn
waargenomen bij patiënten die in klinische onderzoeken en na het op de markt brengen werden behandeld met Zejula als monotherapie of in combinatiebehandeling. Als
MDS en/of AML bevestigd worden tijdens behandeling met Zejula, dient de behandeling te worden gestopt en de patiënt gepast te worden behandeld. Hypertensie, inclusief
hypertensieve crisis, is gemeld bij gebruik van Zejula. Vooraf bestaande hypertensie dient adequaat onder controle te worden gebracht voordat een behandeling met Zejula
wordt gestart. De bloeddruk dient in de eerste twee maanden tenminste wekelijks te worden gecontroleerd, daarna in het eerste jaar maandelijks en daarna periodiek tijdens
behandeling met Zejula. Hypertensie dient medicamenteus te worden behandeld met antihypertensiva en daarnaast dient de dosis Zejula indien nodig te worden aangepast
(zie SmPC). Zejula dient te worden gestopt in geval van hypertensieve crisis of als medisch significante hypertensie niet adequaat onder controle kan worden gebracht door
behandeling met antihypertensiva. Bij patiënten die Zejula kregen, zijn gevallen van posterieure reversibele encefalopathiesyndroom (PRES) gemeld bij een klein aantal
patiënten die Zejula of placebo kregen. Het wordt aanbevolen om in geval van PRES de behandeling met Zejula te stoppen en specifieke symptomen, waaronder hypertensie, te
behandelen. Lactose: Zejula harde capsules bevatten lactosemonohydraat. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of
glucose-galactosemalabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet in te nemen. Tartrazine (E 102): Dit geneesmiddel bevat tartrazine (E 102), dat allergische reacties kan veroorzaken.
Zwangerschap/anticonceptie: Zejula mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt en ook niet door vrouwen die zwanger kunnen worden en niet bereid zijn om betrouwbare
anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling en gedurende 1 maand na de laatste toegediende dosis Zejula (zie SmPC). Vóór aanvang van de behandeling dient bij alle
vrouwen die zwanger kunnen worden, een zwangerschapstest te worden uitgevoerd.
Belangrijkste bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: op basis van gegevens uit klinisch onderzoek naar niraparib (niet beperkt tot het hoofdonderzoek ENGOTOV16/NOVA) waren de bijwerkingen die optraden bij ≥ 10% van de patiënten die Zejula als monotherapie kregen: misselijkheid, trombocytopenie, vermoeidheid/ asthenie,
anemie, constipatie, braken, abdominale pijn, neutropenie, insomnia, hoofdpijn, verminderde eetlust, nasofaryngitis, diarree, dyspneu, hypertensie, dyspepsie, rugpijn,
duizeligheid, hoesten, urineweginfectie, artralgie en hartkloppingen. De vaakst voorkomende ernstige bijwerkingen > 1% (frequenties van tijdens de behandeling opgetreden
bijwerkingen) waren trombocytopenie anemie en dysgeusie. Farmacotherapeutische categorie: overige antineoplastische middelen, ATC-code: L01XX54. Aflevering: Uitsluitend
Recept. Vergoeding: Vergoeding op basis van add-on is toegekend voor de geregistreerde indicatie. Datum: 12/2017.
Zejula is eigendom van of in licentie gegeven aan de GSK groep van bedrijven. Voor medische vragen of bijwerkingen over dit product belt u met 033-2081100 of mailt u naar
nl.medischevraag@gsk.com of nl.bijwerking@gsk.com. U kunt ook terecht op www.gskpro.com/nl-nl/contact. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde SmPC
(oktober 2020) op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Naam en farmaceutische vorm: Verzenios 50, 100, 150 mg filmomhulde tabletten. Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 50, 100 of 150 mg abemaciclib.
Farmacotherapeutische groep: Antineoplastische middelen, proteïnekinaseremmers, ATC-code: L01XE50. Indicaties: Verzenios is geïndiceerd voor de behandeling van
hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker in combinatie met een
aromataseremmer of fulvestrant als initiële endocriengebaseerde therapie, of bij vrouwen die eerdere endocriene therapie hebben ontvangen. Bij pre- of perimenopauzale
vrouwen moet de endocriene therapie worden gecombineerd met een LHRH-agonist. Dosering: 150 mg tweemaal daags bij toepassing in combinatie met endocriene therapie.
Verzenios moet continu worden gebruikt zolang de patiënt daar klinisch baat bij heeft of totdat er onaanvaardbare toxiciteit optreedt. Als een patiënt braakt of een dosis
Verzenios overslaat, moet de patiënt de instructie krijgen om de volgende dosis op het geplande tijdstip in te nemen; er moet geen extra dosis worden ingenomen. Om bepaalde
bijwerkingen op te vangen, kan het nodig zijn de toediening te onderbreken en/of de dosis te verlagen. Voor behandeladviezen bij achtereenvolgens hematologische toxicitieit,
diarree, verhoogde aminotransferasen, interstitiële longziekte (ILD) / pneumonitis en niet-hematologische toxiciteit (uitgezonderd diarree, verhoogde aminotransferasen en
interstitiële longziekte (ILD) / pneumonitis): zie de vigerende versie van de samenvatting van de productkenmerken. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof
of voor een van de hulpstoffen (lactose e.a.). Waarschuwingen: Neutropenie: Bij patiënten die abemaciclib ontvingen, is neutropenie gemeld. Bij patiënten die neutropenie graden
3 of 4 krijgen, wordt aanbevolen de dosis aan te passen. Infecties: Er zijn meer infecties gemeld bij patiënten die abemaciclib gebruiken in combinatie met endocriene therapie
dan bij patiënten die placebo en endocriene therapie kregen. Longontsteking is gemeld bij patiënten die abemaciclib gebruiken zonder gelijktijdig optreden van neutropenie.
Veneuze trombo-embolie: Veneuze trombo-embolie is gemeld bij 5,3% van de met abemaciclib plus fulvestrant of aromataseremmers behandelde patiënten, tegen 0,8% van
de met placebo plus fulvestrant of aromataseremmers behandelde patiënten. Controleer patiënten op tekenen en symptomen van diepe veneuze trombose en longembolie
en behandel zoals medisch aangewezen. Verhoogd aminotransferase: Bij patiënten die abemaciclib ontvingen, zijn verhogingen van het ALAT en ASAT gemeld. Het kan nodig
zijn om de dosis Verzenios op basis van de mate van ALAT- of ASAT-verhoging aan te passen, te onderbreken of te stoppen. ALAT en ASAT moeten worden gecontroleerd
vóór instelling van therapie met Verzenios, gedurende de eerste twee maanden elke twee weken, de volgende twee maanden elke maand, en waar klinisch aangewezen.
Diarree: Diarree is de vaakst voorkomende bijwerking, kan met dehydratie gepaard gaan. De incidentie was het hoogste in de eerste maand van behandeling met abemaciclib
en was daarna lager. Patiënten moeten bij de eerste tekenen van waterige ontlasting beginnen met behandeling met diarreeremmende middelen zoals loperamide, meer vocht
innemen en hun zorgverlener in kennis stellen. Voor patiënten die diarree graad ≥ 2 krijgen, wordt aanbevolen de dosis aan te passen. Interstitiële longziekte (ILD)/pneumonitis
is gemeld bij patiënten die abemaciclib kregen. Monitor de patiënten op pulmonale symptomen die duiden op ILD/pneumonitis en behandel op een medisch verantwoorde
wijze. Gebaseerd op de graad ILD/pneumonitis, kan aanpassing van de dosering vereist zijn. Stop permanent met abemaciclib bij patiënten met graad 3 of 4 ILD/pneumonitis.
Gelijktijdig gebruik van CYP3A4-inductoren en remmers verandert de werking. Patiënten met de zeldzame erfelijke aandoeningen galactose-intolerantie, totale lactasedeficiëntie
of glucose-galactosemalabsorptie mogen Verzenios niet gebruiken. Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van abemaciclib bij patiënten met een viscerale
crisis. Interacties: Vermijd gelijktijdig gebruik van Verzenios met krachtige CYP3A4 remmers. Indien gelijktijdig een krachtige CYP3A4-remmer moet worden toegediend, moet
de dosis abemaciclib worden verlaagd. Gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3A4-inductoren (bijvoorbeeld carbamazepine, fenytoïne, rifampicine en sint- janskruid) vermijden
gezien het risico op verminderde werkzaamheid van abemaciclib. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten gedurende
de behandeling en tot minstens 3 weken na afloop van de behandeling zeer effectieve methodes van anticonceptie toepassen. Er zijn geen gegevens over het gebruik van
abemaciclib bij zwangere vrouwen. Het is niet bekend of abemaciclib in de moedermelk wordt uitgescheiden. Bijwerkingen: (Ingedeeld naar frequentie/orgaanklasse) Zeer vaak
(≥1/10): infecties, neutropenie, leukopenie, anemie, trombocytopenie, verminderde eetlust, dysgeusie, duizeligheid, diarree, braken, misselijkheid, alopecia, pruritus, huiduitslag,
vermoeidheid, koorts, verhoogde ALAT of ASAT. Vaak (≥1/100, <1/10): lymfopenie, verhoogde traanvorming, veneuze trombo-embolie, Interstitiële longziekte (ILD)/pneumonitis,
droge huid, spierzwakte. Soms (≥1/1.000, <1/100): febriele neutropenie. Bewaring: geen speciale bewaarcondities Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe).
Meer informatie: zie de volledige Samenvatting van de Productkenmerken op lilly.nl. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly
Nederland, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, telefoon 030-6025800. Datum: Januari 2020.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. (Indien in de SmPC vermeld).
Referenties: 1. zie SmPC abemaciclib. 2. Gelbert LM, Cai S, Lin X, et al. Preclinical characterization of the CDK4/6 inhibitor LY2835219: in-vivo cell cycle-dependent/independent
anti-tumor activities alone/in combination with gemcitabine. Invest New Drugs. 2014;32:825-837. 3. Torres-Guzman R, Calsina B, Hermoso A, et al. Preclinical characterization of
abemaciclib in hormone receptor positive breast cancer. Oncotarget. 2017;8:69493-69507. 4. Nieuwsbericht Rijksoverheid 20-08-2019.

Once-daily oral

GlaxoSmithKline BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP Amersfoort
Verkorte Productinformatie (oktober 2020) PI-6932
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Verkorte productinformatie. LIBTAYO® 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE
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Samenstelling Elke filmomhulde tablet bevat cabozantinib (S)-malaat, equivalent aan resp. 20/40/60 mg cabozantinib. Elke filmomhulde tablet bevat resp. 15,54/31,07/46,61 mg lactose.
Farmaceutische vorm Filmomhulde tablet. CABOMETYX 20 mg filmomhulde tabletten De tabletten zijn geel en rond zonder breukstreep, en hebben aan de ene zijde “XL” gegraveerd en aan de
andere zijde van de tablet “20”. CABOMETYX 40 mg filmomhulde tabletten De tabletten zijn geel en driehoekig van vorm zonder breukstreep, en hebben aan de ene zijde “XL” gegraveerd en aan de
andere zijde van de tablet “40”. CABOMETYX 60 mg filmomhulde tabletten De tabletten zijn geel en ovaal van vorm zonder breukstreep, en hebben aan de ene zijde “XL” gegraveerd en aan de andere
zijde van de tablet “60”. Farmacotherapeutische categorie antineoplastisch middel, proteïnekinaseremmer, ATC-code: L01XE26. Indicaties Niercelcarcinoom (RCC): CABOMETYX is geïndiceerd voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC,
renal cell carcinoma): -bij therapie-naïeve volwassenen met intermediate of poor risk -bij volwassenen volgend op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor (VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte therapie. Hepatocellulair carcinoom (HCC):
CABOMETYX is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC) bij volwassenen die voordien behandeld werden met sorafenib. Dosering en wijze van toediening Behandeling met CABOMETYX dient te worden
gestart door een arts die ervaren is in de toediening van antikankergeneesmiddelen. Dosering CABOMETYX (cabozantinib) tabletten en COMETRIQ (cabozantinib) capsules zijn niet bio-equivalent en mogen niet onderling worden verwisseld (zie rubriek
5.2). De aanbevolen dosis van CABOMETYX is 60 mg eenmaal daags Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Voorvallen die zich gewoonlijk
in het begin voordoen, omvatten hypocalciëmie, hypokaliëmie, trombocytopenie, hypertensie, palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom (PPES), proteïnurie en gastro-intestinale (GI) bijwerkingen. Perforaties en fistels Patiënten die inflammatoire
darmziekte hebben, tumorinfiltratie in het maagdarmkanaal hebben, of complicaties van eerdere GI-chirurgie hebben, dienen zorgvuldig te worden geëvalueerd alvorens aan te vangen met de behandeling met cabozantinib en vervolgens dienen zij
nauwlettend gemonitord te worden op symptomen van perforaties en fistels met inbegrip van abcessen en sepsis. Persisterende of recidiverende diarree tijdens de behandeling kan een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van anale fistels. Cabozantinib
dient te worden gestopt bij patiënten die een GI-perforatie of een fistel ondervinden die niet toereikend kan worden behandeld. Trombo-embolische voorvallen Bij cabozantinib zijn gevallen van veneuze trombo-embolie, waaronder longembolie, en
gevallen van arteriële trombo-embolie en venaportatrombose waargenomen. Cabozantinib dient te worden gestopt bij patiënten die een acuut myocardinfarct of enige andere klinisch ernstige arteriële trombo-embolische complicatie ontwikkelen.
Hemorragie Patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige bloeding voordat met behandeling wordt gestart, moeten zorgvuldig worden geëvalueerd voordat behandeling met cabozantinib wordt gestart. Aneurysma’s en arteriële dissecties Het gebruik
van remmers van de VEGF-route bij patiënten met of zonder hypertensie kan de vorming van aneurysma’s en / of arteriële dissecties bevorderen. Voordat een behandeling met cabozantinib wordt gestart, moet dit risico zorgvuldig worden afgewogen bij
patiënten met risicofactoren zoals hypertensie of een voorgeschiedenis van aneurysma. Trombocytopenie werd gemeld In de HCC-studie. Het trombocyten aantal moet gemonitord worden tijdens behandeling met cabozantinib en de dosis moet aangepast
worden naargelang ernst van de trombocytopenie. Wondcomplicaties Indien mogelijk, dient behandeling met cabozantinib ten minste 28 dagen vóór een geplande chirurgische ingreep te worden gestopt, met inbegrip van een tandheelkundige ingreep
of invasieve gebitsprocedures. Cabozantinib dient te worden gestopt bij patiënten met wondgenezingscomplicaties waarvoor medische interventie nodig is. Hypertensie De bloeddruk moet goed onder controle zijn voordat cabozantinib wordt ingesteld.
Tijdens behandeling met cabozantinib dienen alle patiënten te worden gemonitord op hypertensie en indien nodig te worden behandeld met standaard antihypertensieve therapie. Osteonecrose van de kaak (ONJ) Vóór aanvang met cabozantinib en
periodiek tijdens de behandeling met cabozantinib dient een oraal onderzoek te worden uitgevoerd. Patiënten dienen geadviseerd te worden met betrekking tot mondhygiëne. Indien mogelijk dient behandeling met cabozantinib ten minste 28 dagen voor
een geplande tandheelkundige ingreep of invasieve gebitsprocedures te worden gestopt. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die middelen ontvangen geassocieerd met ONJ, zoals bisfosfonaten. Stop met cabozantinib bij patiënten die ONJ
ondervinden. Palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom (PPES) Bij PPES dient onderbreking van behandeling met cabozantinib te worden overwogen. Nadat PPES is verminderd tot graad 1, dient cabozantinib opnieuw te worden gestart met een lagere
dosis. Proteïnurie Cabozantinib dient gestopt te worden bij patiënten die nefrotisch syndroom ontwikkelen. Hepatische encefalopathie In de HCC-studie (werd hepatische encefalopathie vaker gemeld in de cabozantinib- dan in de placebo-arm, monitoring
op aanwijzingen en symptomen wordt geadviseerd. Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES) Met dit syndroom moet rekening worden gehouden bij elke patiënt die meerdere symptomen vertoont. Behandeling met cabozantinib dient gestopt
te worden bij patiënten met PRES. Verlenging van het QT-interval Cabozantinib dient met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met een voorgeschiedenis van QT-intervalverlenging, bij patiënten die anti-aritmica nemen of bij patiënten met
relevante bekende hartziekte, bradycardie of elektrolytenstoornissen. Waarschuwingen gerelateerd aan hulpstoffen Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen zoals galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie
dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Interacties CYP3A4-remmers en –inductoren Gelijktijdige toediening van sterke CYP3A4-remmers met cabozantinib dient voorzichtig benaderd te worden. Chronische gelijktijdige toediening van sterke CYP3A4inductoren met cabozantinib dient te worden vermeden. MRP2-remmers Toediening van MRP2-remmers kan resulteren in verhogingen van plasmaconcentraties van cabozantinib. Galzout-sekwestrerende middelen Deze middelen kunnen interactie geven
met cabozantinib en kunnen van invloed zijn op de absorptie (of reabsorptie), resulterend in een potentieel verlaagde blootstelling. P-glycoproteïnesubstraten Cabozantinib kan potentieel plasmaconcentraties van gelijktijdig toegediende substraten van
P-gp verhogen. Effect van cabozantinib op andere geneesmiddelen Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van cabozantinib op de farmacokinetiek van anticonceptiesteroïden, onveranderd anticonceptie-effect kan niet worden gegarandeerd.
Belangrijkste bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel De vaakst voorkomende ernstige bijwerkingen in de RCC-populatie zijn abdominale pijn, diarree, misselijkheid, hypertensie, embolie, hyponatriëmie, longembolie, braken, dehydratie,
vermoeidheid, asthenie, verminderde eetlust, diepe veneuze trombose, duizeligheid, hypomagnesiëmie en palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom (PPES), De vaakst voorkomende ernstige bijwerkingen in de HCC-populatie zijn hepatische
encefalopathie, asthenie, vermoeidheid, PPES, diarree, hyponatriëmie, braken, abdominale pijn en trombocytopenie, De vaakst voorkomende bijwerkingen van ongeacht welke graad (ervaren door ten minste 25% van de patiënten) omvatten diarree,
vermoeidheid, misselijkheid, verminderde eetlust, PPES, hypertensie, gewichtsvermindering, braken, dysgeusie, obstipatie en verhoogde ASAT. Hypertensie werd vaker waargenomen in de therapie-naïeve RCC-populatie (67%) vergeleken met patiënten
met RCC volgend op voorgaande VEGF-gerichte therapie (37%). Myocardinfarct, cerebrovasculair accident , aneurysma’s en arteriële dissecties zijn gemeld, de frequentie van voorkomen kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.
Afleverstatus U.R. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde IB1-teksten.
Vergunninghouder: Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk.
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▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via de website van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

Samenstelling: LIBTAYO® 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie bevat per 1 ml concentraat 50 mg cemiplimab. Elke injectieflacon bevat 350 mg cemiplimab in 7 ml
oplossing. Indicatie: LIBTAYO als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd of lokaalgevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom
(cutaan squameuzecelcarcinoom, mCSCC of laCSCC) die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of curatieve radiotherapie. Dosering: Therapie dient te worden gestart
door en onder toezicht te staan van ervaren specialisten op het gebied van kankerbehandeling. Dosering De aanbevolen dosis is 350 mg, elke 3 weken, toegediend als intraveneus
infuus gedurende 30 minuten. De behandeling kan worden voortgezet tot ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit optreedt. Er worden geen dosisverlagingen aanbevolen. Uitstellen
van de dosis of stopzetting kan nodig zijn op basis van individuele veiligheid en tolerantie. Kinderen: de veiligheid en werkzaamheid van LIBTAYO bij kinderen en adolescenten
onder de leeftijd van 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Ouderen: er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten. Blootstelling
aan cemiplimab is vergelijkbaar bij alle leeftijdsgroepen. Verminderde nierfunctie: er wordt geen dosisaanpassing voor LIBTAYO aanbevolen bij patiënten met nierfunctiestoornis.
Er zijn beperkte gegevens voor LIBTAYO bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornis, CLcr 15 tot 29 ml/min. Verminderde leverfunctie: er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen
bij patiënten met lichte leverfunctiestoornis. LIBTAYO is niet onderzocht bij patiënten met matige of ernstige leverfunctiestoornis. Er zijn onvoldoende gegevens bij patiënten met
matige of ernstige leverfunctiestoornis voor aanbevelingen inzake dosering. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de vermelde hulpstoffen.
Waarschuwingen: Immuungerelateerde bijwerkingen Er zijn ernstige en fatale immuungerelateerde bijwerkingen waargenomen met cemiplimab zoals immuungerelateerde
pneumonitis, immuungerelateerde colitis, immuungerelateerde hepatitis, immuungerelateerde endocrinopathieën (hypothyroïdie, hyperthyroïdie, hypofysitis, bijnierinsufficiëntie,
diabetes mellitus type 1), immuungerelateerde huidreacties, immuungerelateerde nefritis, paraneoplastische encefalomyelitis, meningitis, myositis, myocarditis en myasthenia gravis.
Volg patiënten op tekenen en symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen Behandeling met cemiplimab kan bij patiënten bij wie een solide orgaan is getransplanteerd het
risico op afstoting van dit orgaan verhogen. Tevens kan Libtayo ernstige of levensbedreigende infusiegerelateerde reacties veroorzaken. Interacties: Er is geen onderzoek naar
farmacokinetische interacties tussen geneesmiddelen uitgevoerd met cemiplimab. Het gebruik van systemische corticosteroïden of immunosuppressiva voorafgaand aan de opstart
van cemiplimab, behalve fysiologische doses van systemische corticosteroïden (≤ 10 mg/per dag prednison of equivalent), moet vermeden worden omwille van hun mogelijke verstoring
van de farmacodynamische activiteit en werkzaamheid van cemiplimab. Zwangerschap: Cemiplimab wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en bij meisjes en vrouwen die
zwanger kunnen worden en die geen effectieve anticonceptie gebruiken, tenzij het klinisch voordeel zwaarder weegt dan het mogelijke risico. Indien een vrouw ervoor kiest om te worden
behandeld met cemiplimab, dient zij geïnstrueerd te worden om geen borstvoeding te geven tijdens behandeling met cemiplimab en gedurende minstens 4 maanden na de laatste
dosis. Bijwerkingen: De meest frequent voorkomende bijwerkingen in alle graden waren infusiegerelateerde reacties (4,1%), hypothyroïdie (9,6%), hyperthyroïdie (2,7%), pneumonitis
(5,9%), diarree (13,2%), stomatitis (2,4%), hepatitis (1,4%), uitslag (23,3%), pruritis (12,3%), artralgie (5,0%), skeletspierstelselpijn (4,1%), artritis (1,4%), vermoeidheid (21,5%),
alanine-aminotransferase verhoogd (5,5%), aspartaataminotransferase verhoogd (5,0%), alkalische fosfatase in het bloed verhoogd (2,7%), creatinine in het bloed verhoogd (1,8%).
De meest frequent optredende graad ≥3 bijwerkingen (variërend van <0,1-2,3%) waren diabetes mellitus type 1, bijnierinsufficiëntie, hypofysitis, paraneoplastische encefalomyelitis,
encefalitis, meningitis, Guillain-Barré-syndroom, myocarditis, pericarditis, pneumonitis, dyspneu, diarree, hepatitis, uitslag, skeletspierstelselpijn, artritis, myositis, vermoeidheid,
alanine-aminotransferase verhoogd, aspartaataminotransferase verhoogd. Er zijn ernstige cutane bijwerkingen, waaronder Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale
necrolyse (TEN) gemeld in verband met cemiplimabbehandeling. ATC-code: L01XC33. Verpakking: LIBTAYO 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie bevat per verpakking
1 injectieflacon.(EU/1/19/1376/001). Aflevering: U.R. Voor prijzen zie de Z-index taxe. Deze informatie is het laatst herzien in juli 2020. Voor meer informatie zie de geregistreerde
productinformatie. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC), Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street,
Dublin 2, Ierland. Lokale vertegenwoordiger: sanofi-aventis Netherlands B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Tel.: 020 245 4000.
MAT-NL-2001491-1.0 – 11/2020

Voor contact: Ipsen Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33B, 2132 LS Hoofddorp. Tel.: +31(0)235541600,
E-mail: ipsen.nl@ipsen.com. CBZ-NL-000273. April 2020.
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vaak gemeld. Waargenomen gevallen van nierfalen waaronder acuut nierletsel en nierinsufﬁciëntie gingen over het
algemeen gepaard met braken en uitdroging. Andere bijdragende factoren omvatten diabetes en hypertensie.
Bloedcreatinine moet gecontroleerd worden zoals klinisch aangewezen en verhoging van de creatinine moet worden
beheerd met wijziging of stopzetting van de dosis. Patiënten moeten tijdens de behandeling zorgen voor voldoende
vochtinname. Encorafenib moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met ernstige nierinsufﬁciëntie.
Dosisaanpassing Als behandelingsgerelateerde toxiciteiten optreden, moeten encorafenib en cetuximab gelijktijdig
worden verlaagd in dosis, onderbroken of stopgezet. Raadpleeg daarvoor de volledige productinformatie. Als encorafenib
permanent wordt stopgezet, moet cetuximab stopgezet worden. Als cetuximab permanent wordt stopgezet, moet
encorafenib stopgezet worden. Interacties Effecten van andere geneesmiddelen Encorafenib wordt voornamelijk
gemetaboliseerd door CYP3A4. Gelijktijdige toediening van encorafenib met sterke CYP3A4-remmers worden vermeden
vanwege verhoogde blootstelling aan encorafenib en mogelijke toename van toxiciteit. Voorbeelden van sterke
CYP3A4-remmers omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ritonavir, itraconazol, claritromycine, telitromycine, posaconazol
en grapefruitsap. Matige CYP3A4-remmers moeten met voorzichtigheid gelijktijdig worden toegediend. Voorbeelden
van matige CYP3A4-remmers omvatten, maar zijn niet beperkt tot, amiodaron, erytromycine, ﬂuconazol, diltiazem,
amprenavir en imatinib. Wanneer encorafenib gelijktijdig wordt toegediend met een sterke of matige CYP3A-remmer,
moeten patiënten zorgvuldig worden gecontroleerd voor de veiligheid. Gelijktijdige toediening van encorafenib met
een CYP3A4-inductor werd niet beoordeeld in een klinisch onderzoek. Een vermindering van de blootstelling aan
encorafenib is echter waarschijnlijk en kan leiden tot een verminderde werkzaamheid. Voorbeelden van matige of
sterke CYP3A4-inductoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, carbamazepine, rifampicine, fenytoïne en sint-janskruid.
Alternatieve middelen zonder of met minimale CYP3A-inductie moeten worden overwogen. Effecten op andere
geneesmiddelen Encorafenib is zowel een remmer als inductor van CYP3A4. Gelijktijdig gebruik met middelen die
substraten zijn van CYP3A4 (zoals hormonale anticonceptiva) kan leiden tot verhoogde toxiciteit of verlies van
werkzaamheid van deze middelen en moeten met voorzichtigheid gelijktijdig worden toegediend. Encorafenib is een
remmer van UGT1A1. Gelijktijdige middelen die substraten zijn van UGT1A1 (bijv. raltegravir, atorvastatine, dolutegravir)
kunnen een verhoogde blootstelling hebben en moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden toegediend.
Encorafenib remt mogelijk een aantal transporters. Middelen die substraten zijn van renale transporters OAT1, OAT3,
OCT2 (zoals furosemide, penicilline) of middelen die substraten zijn van de hepatische transporters OATP1B1, OATP1B3,
OCT1 (zoals atorvastatine, bosentan) of substraten van BCRP (zoals methotrexaat, rosuvastatine) of substraten van
P-gp (bijvoorbeeld posaconazol) kunnen een verhoogde blootstelling hebben en dienen daarom met de nodige
voorzichtigheid gelijktijdig te worden toegediend. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid. Uit dieronderzoek
is reproductietoxiciteit gebleken. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten doeltreffende anticonceptie gebruiken
tijdens de behandeling en gedurende ten minste 1 maand na de laatste dosis. Encorafenib kan de werkzaamheid van
hormonale anticonceptiva verminderen. Het is niet bekend of encorafenib of zijn metabolieten in de moedermelk worden
uitgescheiden. Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Op basis van bevindingen bij dieren
kan het gebruik van encorafenib de spermatogenese verminderen daarom met de nodige voorzichtigheid gelijktijdig
te worden toegediend. Bijwerkingen Zeer vaak (>10%) melanocytaire naevus, verminderde eetlust, slapeloosheid,
perifere neuropathie, hoofdpijn, bloeding, misselijkheid, braken, constipatie, buikpijn, diarree, acneïforme dermatitis,
uitslag, droge huid, jeuk, artralgie/musculoskeletale pijn, myopathie/spieraandoening, pijn in ledematen, rugpijn,
vermoeidheid, pyrexie. Vaak (1-10%) cutaneous Squamous Cell Carcinoma (cuSCC), huidpapilloom, nieuw primair
melanoom, overgevoeligheid, duizeligheid, dysgeusie, supraventriculaire tachycardie, hyperpigmentatie van de huid,
palmair-plantair erythrodysesthesiesyndroom (PPES), hyperkeratose, alopecie, erytheeme, nierfalen, verhoogde
bloedcreatinine, verhoogde transaminase. Soms (0,1-1%) basaalcelcarcinoom, pancreatitis, afschilfering van de huid,
verhoogde amylase, verhoogde lipase. Het percentage van stopzetting van alle studiegeneesmiddelen omwille van
bijwerkingen was 1,9% bij de patiënten behandeld met encorafenib 300 mg in combinatie met cetuximab. Beïnvloeding
cognitie: Patiënten dienen te worden geadviseerd geen voertuigen te besturen en geen machines te bedienen als zij
gezichtsstoornissen of andere bijwerkingen ervaren die hun rijvaardigheid en vermogen om machines te bedienen
kunnen beïnvloeden. Aﬂeverstatus UR. Registratiehouder Pierre Fabre Médicament. Lokale vertegenwoordiger nv
Pierre Fabre Santé Benelux, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Brussel – België. Meer informatie Voor aanvullende
informatie over waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de volledige productinformatie van encorafenib
en cetuximab op https://www.ema.europa.eu, oncosite.nl of bel +31 30 410 05 40. Datering VPI Juni 2020

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).
Samenstelling Elke harde capsule Braftovi bevat 50 of 75 mg encorafenib. Indicaties Encorafenib in combinatie met
cetuximab, voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) met een
BRAF V600E-mutatie, die eerder systemische therapie hebben ontvangen. Farmacotherapeutische groep
Antineoplastische middelen, proteïnekinaseremmer. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of een
van de hulpstoffen. Waarschuwingen BRAF-mutatietest Voordat zij encorafenib innemen, moet de BRAF V600Emutatie bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom door een gevalideerde test worden bevestigd. De
werkzaamheid en veiligheid van encorafenib zijn alleen vastgesteld bij patiënten met colorectale tumoren die de BRAF
V600E-mutatie tot expressie brengen. Encorafenib mag niet worden gebruikt bij patiënten met wild-type BRAF
colorectale carcinomen. Oudere patiënten Er werden geen algemene verschillen in veiligheid of werkzaamheid
waargenomen tussen oudere patiënten (≥ 65) en jongere volwassen patiënten. Bloedingen, onder meer ernstige
bloedingsvoorvallen, kunnen optreden. Het risico op bloedingen kan verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik van
anticoagulantia en antibloedplaatjestherapie. Oculaire toxiciteiten waaronder uveïtis, iritis en iridocyclitis kunnen
optreden. Patiënten moeten bij elk bezoek worden beoordeeld op symptomen van nieuwe of verslechterende visuele
stoornissen. Als symptomen van nieuwe of verslechterende visuele stoornissen, waaronder verminderd centraal zicht,
wazig zien of verlies van gezichtsvermogen worden vastgesteld, wordt een direct oogheelkundig onderzoek aanbevolen.
QT-verlenging is waargenomen bij patiënten die werden behandeld met BRAF-remmers. Aanbevolen wordt om vóór
de start van de behandeling en tijdens de behandeling elektrolyten-abnormaliteiten in serum, waaronder magnesium
en kalium, te corrigeren en risicofactoren voor QT-verlenging te controleren (bijv. congestief hartfalen, brady-aritmieën).
Het wordt aanbevolen dat een ECG wordt beoordeeld vóór aanvang van de behandeling, één maand na de start en
vervolgens met intervallen van ongeveer 3 maanden of vaker indien klinisch aangewezen, tijdens de behandeling.
Nieuwe primaire maligniteiten, cutaan en niet-cutaan, werden waargenomen bij patiënten die werden behandeld met
BRAF-remmers. Dermatologische evaluaties moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan de start van de
combinatietherapie, elke 2 maanden tijdens de behandeling en tot 6 maanden na het stoppen van de combinatie.
Verdachte huidlaesies moeten worden behandeld met dermatologische excisie en dermato-pathologische evaluatie.
Patiënten moeten de instructie krijgen om hun arts onmiddellijk op de hoogte te stellen als zich nieuwe huidlaesies
ontwikkelen. Voor nieuwe primaire cutane maligniteiten zijn geen dosisaanpassingen vereist. Op basis van het
werkingsmechanisme kan de combinatietherapie niet-cutane maligniteiten stimuleren die gepaard gaan met activering
van RAS door middel van mutatie of andere mechanismen. Patiënten moeten een onderzoek van het hoofd en de nek,
een CT-scan van de borst/het abdomen, anale en bekkenonderzoeken (voor vrouwen) en een volledig bloedbeeld
krijgen voorafgaand aan de start, tijdens en aan het einde van de behandeling, indien klinisch aangewezen. Er moet
overwogen worden om encorafenib permanent stop te zetten bij patiënten die RAS-mutatie-positieve niet-cutane
maligniteiten ontwikkelen. De voordelen en risico’s moeten zorgvuldig afgewogen worden voordat encorafenib wordt
toegediend aan patiënten met een eerdere of gelijktijdige kanker geassocieerd met RAS-mutatie. Afwijkende
leverlaboratoriumwaarden waaronder ASAT- en ALAT-verhogingen werden waargenomen met encorafenib. Leverlaboratoriumwaarden moeten worden gecontroleerd vóór aanvang van de behandeling en moeten minstens maandelijks
worden gecontroleerd tijdens de eerste 6 maanden van de behandeling, en daarna zoals klinisch aangewezen. Afwijkingen
in de leverlaboratoriumwaarden moeten behandeld worden met dosisonderbreking, verlaging, of stopzetting van de
behandeling. Leverfunctiestoornis Aangezien encorafenib voornamelijk via de lever wordt gemetaboliseerd en
uitgescheiden, kunnen patiënten met lichte tot ernstige leverinsufﬁciëntie een verhoogde blootstelling aan encorafenib
hebben. Bij patiënten met lichte leverinsufﬁciëntie dient de toediening van encorafenib met voorzichtigheid te worden
uitgevoerd. Bij hen wordt nauwlettender toezicht aanbevolen, waaronder klinisch onderzoek en leverfunctietesten, met
ECG-beoordeling zoals klinisch aangewezen tijdens de behandeling. Bij gebrek aan klinische gegevens, wordt encorafenib
niet aanbevolen bij patiënten met matige of ernstige leverinsufﬁciëntie. Nierfunctiestoornis Verhoogd creatinine werd

therapeutisch bereik die substraten zijn voor P-gp dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt wanneer ze gelijktijdig worden
toegediend met enzalutamide en kunnen mogelijk dosisaanpassingen nodig hebben om optimale plasmaconcentraties te
behouden. Omdat androgeendeprivatietherapie het QT-interval kan verlengen, dient het gelijktijdig gebruik van enzalutamide met
geneesmiddelen waarvan bekend is dat zij het QT-interval verlengen of geneesmiddelen die torsade de pointes kunnen induceren
zorgvuldig afgewogen te worden. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De meest voorkomende bijwerkingen zijn
asthenie/vermoeidheid, opvliegers, fracturen en hypertensie. Andere belangrijke bijwerkingen zijn vallen, cognitieve stoornis en
neutropenie. Insulten traden op bij 0,4% van de met enzalutamide behandelde patiënten, bij 0,1% van de met placebo behandelde
patiënten en bij 0,3% van de met bicalutamide behandelde patiënten. Zeldzame gevallen van het posterieure reversibele
encefalopathiesyndroom zijn gerapporteerd bij patiënten die zijn behandeld met enzalutamide. Lijst met bijwerkingen in tabelvorm:
De bijwerkingen waargenomen tijdens klinische studies worden hieronder per frequentiecategorie opgesomd. De
frequentiecategorieën van bijwerkingen worden als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000,
<1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald). Binnen elke frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt op afnemende ernst.
Bijwerkingen die zijn vastgesteld in de gecontroleerde klinische studies en post-marketing
MedDRA Systeem/orgaanklasse
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Immuunsysteemaandoeningen
Psychische stoornissen
Zenuwstelselaandoeningen

Bijwerking en frequentie
Soms: leukopenie, neutropenie; niet bekend*: trombocytopenie
Niet bekend*: gelaatsoedeem, tongoedeem, lipoedeem, farynxoedeem
Vaak: angst; soms: visuele hallucinatie
Vaak: hoofdpijn, geheugenstoornis, amnesie, aandachtsstoornis, restless
legs syndroom; soms: cognitieve aandoening, insult¥; niet bekend*: posterieur
reversibel encefalopathiesyndroom
Vaak: ischemische hartziekte†; Niet bekend*: QT-verlenging
Zeer vaak: opvlieger, hypertensie
Niet bekend*: misselijkheid, braken, diarree
Vaak: droge huid, pruritus; niet bekend*: huiduitslag
Zeer vaak: fracturen‡; niet bekend*: myalgie, spierspasmen, spierzwakte, rugpijn
Vaak: gynaecomastie
Zeer vaak: asthenie, vermoeidheid

Hartaandoeningen
Bloedvataandoeningen
Maagdarmstelselaandoeningen
Huid- en onderhuidaandoeningen
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
Vaak: vallen
* Spontane meldingen afkomstig van post-marketingervaring
¥ Geëvalueerd aan de hand van nauw begrensde zoekbewerkingen (narrow SMQ) van ‘Convulsies’ met inbegrip van convulsie,
‘grand mal’-convulsie, complexe partiële insulten, partiële insulten en status epilepticus. Dit omvat ook zeldzaam voorkomende
insulten met complicaties die overlijden tot gevolg hebben.
†
Geëvalueerd aan de hand van nauw begrensde zoekbewerkingen (narrow SMQ) van ‘Myocardinfarct’ en ‘Andere ischemische
hartziekte’ met inbegrip van de volgende voorkeurstermen waargenomen bij ten minste twee patiënten in gerandomiseerde,
placebogecontroleerde fase 3-onderzoeken: angina pectoris, kransslagaderaandoening, myocardinfarcten, acuut myocardinfarct,
acuut coronairsyndroom, instabiele angina pectoris, myocardischemie en kransslagaderateriosclerose.
‡
Omvat alle voorkeurstermen met het woord ‘fractuur’ bij botten.

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Insult: In gecontroleerde klinische studies kregen 13 patiënten (0,4%) van de
3.179 patiënten die behandeld werden met een dagelijkse dosis van 160 mg enzalutamide een insult, terwijl één patiënt (0,1%)
die behandeld werd met placebo en één patiënt (0,3%) die behandeld werd met bicalutamide een insult kregen. De dosis
lijkt een belangrijke voorspeller van het risico op insult te zijn, zoals weergegeven in preklinische gegevens en gegevens uit een
dosisescalatiestudie. In de gecontroleerde klinische studies werden patiënten met een eerder insult of risicofactoren voor het
krijgen van een insult uitgesloten. In de single-armstudie 9785-CL-0403 (UPWARD) om de incidentie van insulten te beoordelen bij
patiënten met predisponerende factoren voor een insult (waarbij 1,6% een voorgeschiedenis van insulten had), kregen 8 (2,2%) van
de 366 patiënten die met enzalutamide behandeld werden, een insult. De mediane duur van de behandeling was 9,3 maanden. Het
mechanisme waardoor enzalutamide de insultdrempel kan verlagen is niet bekend, maar kan te maken hebben met gegevens uit
in-vitro-onderzoeken waaruit blijkt dat enzalutamide en de actieve metaboliet ervan zich binden aan en de activiteit kunnen remmen
van het GABA-gereguleerde chloridekanaal. Ischemische hartziekte: In gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische studies trad
ischemische hartziekte op bij 2,5% van de patiënten die werden behandeld met enzalutamide plus androgeendeprivatietherapie
(ADT) vergeleken met 1,3% van de patiënten die werden behandeld met placebo plus ADT. Melding van vermoedelijke bijwerkingen:
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding
tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Afleverstatus: XTANDI is uitsluitend verkrijgbaar op recept. Raadpleeg volledige productinformatie (SmPC) op www.astellas.nl.
Astellas Pharma B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden. Versie: november 2018.

Referenties: 1. Xtandi Summary of Product Characteristics; 2. Armstrong AJ et al. Eur Urol. 2020; 78: 347-357.
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Samenstelling Elke filmomhulde tablet bevat 50, 150 of 200 mg alpelisib. Indicatie(s)
in combinatie met fulvestrant voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen en
mannen, met lokaal gevorderde of gemetastaseerde HR+, HER2- borstkanker met een
PIK3CA-mutatie na ziekteprogressie volgend op endocriene therapie als monotherapie.
Farmacotherapeutische groep overige antineoplastische middelen Contraindicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen.
Waarschuwingen. Werkzaamheid, bij patiënten eerder behandeld met fulvestrant, is
niet als vastgesteld beschouwd. Behandeling dient definitief te worden stopgezet en
niet opnieuw gestart te worden bij patiënten met ernstige overgevoeligheidsreacties
(o.a. anafylactische reactie en shock). Behandeling niet starten bij patiënten met een
voorgeschiedenis van ernstige huidreacties. Bij tekenen of symptomen van ernstige
huidreacties, dient behandeling te worden onderbroken. Als ernstige huidreactie wordt
bevestigd, dient behandeling definitief te worden stopgezet en niet opnieuw gestart te
worden. Ernstige hyperglykemie is gemeld, daarom zijn frequente zelfcontroles aanbevolen
in de eerste 4 weken en met name in de eerste 2 weken van de behandeling. Patiënten
met een voorgeschiedenis van diabetes mellitus hebben mogelijk geïntensiveerde
diabetesbehandeling nodig en moeten nauwlettend worden gecontroleerd. Bij
patiënten met nieuwe of verergerende ademhalingssymptomen of bij wie vermoed
wordt dat ze pneumonitis hebben ontwikkeld, dient de behandeling onmiddellijk te
worden onderbroken en definitief te worden stopgezet bij patiënten met bevestigde
pneumonitis. Dosisonderbreking, -verlaging of stopzetting kan nodig zijn op basis van
de ernst van de diarree. Voorzichtigheid is geboden wanneer Piqray en bisfosfonaten
of denosumab ofwel gelijktijdig ofwel opeenvolgend worden gebruikt. Behandeling mag
niet worden gestart bij patiënten met aanhoudende osteonecrose van de kaak en moet
standaard medische behandeling worden gestart. De veiligheid en werkzaamheid van
dit geneesmiddel werden niet bestudeerd bij patiënten met symptomatische viscerale
ziekte. Bijwerkingen Zeer vaak urineweginfectie, anemie, lymfocytentelling verlaagd,
plaatjestelling verlaagd, plasmaglucose verhoogd of verlaagd, verminderde eetlust,
hypokaliëmie, hypocalciëmie, magnesiun verlaagd, hoofdpijn, dysgeusie, diarree,
misselijkheid, stomatitis, braken, abdominale pijn, dyspepsie, rash, alopecia, pruritus,
droge huid, vermoeidheid, mucosale ontsteking, perifeer oedeem, pyrexie, mucosale
droogheid, gewicht verlaagd, bloedcreatinine verhoogd, gammaglutamyltransferase
verhoogd, alanineaminotransferase verhoogd, lipase verhoogd, geactiveerde partiële
tromboplastinetijd (aPTT) verlengd, albumine verlaagd Vaak Overgevoeligheid,
dehydratie, insomnia, gezichtsvermoegen wazig, droog oog, hypertensie, lymfoedeem,
pneumonitis, tandpijn, gingivitis, gingiva-pijn, cheilitis, erytheem, dermatitis,
palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom, erythema multiforme, spierspasmen,
myalgie, osteonecrose van kaak, acuut nierletsel, oedeem, geglycosyleerde hemoglobine
verhoogd Soms ketoacidose, pancreatitis, Stevens-Johnson-syndroom. Afleverstatus
UR Vergoeding Aanvraag add-on vergoeding is in procedure. Registratiehouder
Novartis Europharm Limited Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V.,
Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam Meer informatie Voor meer informatie kunt
u bellen met 088-0452555. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via
www.novartis.nl/medicijnen. Datering verkorte productinformatie juli 2020.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Verkorte Productinformatie Piqray® 50, 150, 200 mg filmomhulde tabletten
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Verkorte productinformatie voor Braftovi® 50 mg en 75 mg harde capsules
▼ Braftovi is onderworpen aan aanvullende monitoring

Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg enzalutamide. Farmacotherapeutische groep: hormoon-antagonisten en
verwante middelen, anti-androgenen, ATC-code: L02BB04. Therapeutische indicaties: De behandeling van volwassen mannen met
niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC (castratieresistent prostaatcarcinoom); de behandeling van volwassen mannen met
gemetastaseerd CRPC die asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen van androgeendeprivatietherapie voor wie
behandeling met chemotherapie nog niet klinisch geïndiceerd is; de behandeling van volwassen mannen met gemetastaseerd CRPC
bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met docetaxel. Dosering en wijze van toediening: Behandeling met
enzalutamide moet worden gestart en gemonitord door gespecialiseerde artsen die ervaring hebben met de medische behandeling
van prostaatkanker. De aanbevolen dosis is 160 mg enzalutamide (vier filmomhulde tabletten van 40 mg) als eenmaal daagse orale
dosis met of zonder voedsel. De filmomhulde tabletten mogen niet worden versneden, verpulverd of gekauwd, maar moeten in hun
geheel worden doorgeslikt met water. Bij patiënten die niet operatief zijn gecastreerd, dient chemische castratie met een ‘Luteinising
Hormone-Releasing Hormone’ (LHRH)-analoog tijdens de behandeling te worden voortgezet. Als een patiënt Xtandi niet op het
gebruikelijke tijdstip inneemt, dient de voorgeschreven dosis zo dicht mogelijk op het gebruikelijke tijdstip te worden ingenomen. Als
een patiënt een dosis van een hele dag mist, dient de behandeling de volgende dag met de gebruikelijke dagelijkse dosis te worden
hervat. Bij een ≥ Gr 3 toxiciteit of onverdraaglijke bijwerking, dient de behandeling gedurende een week gestopt te worden of tot
symptomen verbeteren tot ≤ graad 2. Vervolgens dient de behandeling, indien gerechtvaardigd, hervat te worden op dezelfde of een
verlaagde dosis (120 mg of 80 mg). Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk bij lichte, matige of ernstige leverinsufficiëntie.
Voorzichtigheid is geboden bij ernstige nierinsufficiëntie of terminale nierziekte. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de
werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Vrouwen die zwanger zijn of kunnen worden. Bijzondere waarschuwingen en
voorzorgen bij gebruik: Risico op insult: Gebruik van enzalutamide is geassocieerd met insulten. De beslissing over voortzetting van
de behandeling bij patiënten die een insult ontwikkelen, dient per geval te worden genomen. Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom: Bij patiënten die Xtandi kregen zijn zeldzame gevallen van het posterieure reversibele encefalopathiesyndroom
(PRES) gemeld. PRES is een zeldzame, reversibele, neurologische aandoening, die zich kan presenteren met snel ontwikkelende
symptomen waaronder insulten, hoofdpijn, verwardheid, blindheid en andere visuele en neurologische stoornissen, met of zonder
geassocieerde hypertensie. Een diagnose van PRES vereist een bevestiging door middel van beeldvorming van de hersenen, bij
voorkeur door magnetic resonance imaging (MRI). Het wordt aanbevolen om de behandeling met Xtandi te stoppen bij patiënten bij
wie zich PRES ontwikkelt. Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen: Enzalutamide is een krachtige enzyminductor en kan
leiden tot het verlies van werkzaamheid van veel vaak gebruikte geneesmiddelen. Daarom dient een evaluatie van gelijktijdig
gebruikte geneesmiddelen uitgevoerd te worden bij het starten van de enzalutamidebehandeling. Gelijktijdig gebruik van
enzalutamide met geneesmiddelen die gevoelige substraten zijn van vele metaboliserende enzymen of transporters dienen over het
algemeen vermeden te worden als het therapeutische effect van deze geneesmiddelen van groot belang is voor de patiënt en
dosisaanpassingen niet makkelijk uitgevoerd kunnen worden op basis van monitoring van werkzaamheid of plasmaconcentraties.
Gelijktijdige toediening met warfarine en coumarine-achtige anticoagulantia dient te worden vermeden. Wanneer Xtandi gelijktijdig
wordt toegediend met een anticoagulans dat wordt gemetaboliseerd door CYP2C9 (zoals warfarine of acenocoumarol) dient extra
International Normalised Ratio (INR) monitoring te worden uitgevoerd. Nierinsufficiëntie: Voorzichtigheid is geboden bij patiënten
met ernstige nierinsufficiëntie, omdat enzalutamide niet is onderzocht bij deze patiëntenpopulatie. Ernstige leverinsufficiëntie: Een
toegenomen halfwaardetijd van enzalutamide is waargenomen bij patiënten met een ernstige leverinsufficiëntie, waarschijnlijk
gerelateerd aan een toegenomen weefseldistributie. De klinische relevantie van deze observatie blijft onbekend. Een langere tijd om
de steady-state plasmaconcentraties te bereiken wordt echter verwacht, en zowel de tijd tot maximaal farmacologisch effect als de
tijd tot start en afname van de enzyminductie kan worden verlengd. Recente hartaandoeningen: In de fase 3-studies werden
patiënten uitgesloten met een recent myocardinfarct (in de voorgaande 6 maanden) of onstabiele angina (in de voorgaande
3 maanden), hartfalen klasse III of IV van de New York Heart Association (NYHA) behalve bij een linkerventrikelejectiefractie (LVEF)
≥ 45%, bradycardie of ongecontroleerde hypertensie. Hier dient rekening mee gehouden te worden wanneer Xtandi bij deze
patiënten wordt voorgeschreven. Androgeendeprivatietherapie kan het QT-interval verlengen: Bij patiënten met een
voorgeschiedenis van of risico op QT-verlenging en bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die mogelijk het QTinterval kunnen verlengen, dient de arts de baten/risicoverhouding, inclusief de kans op torsade de pointes, te beoordelen
voorafgaand aan de start van Xtandi. Gebruik in combinatie met chemotherapie: De veiligheid en werkzaamheid van gelijktijdig
gebruik van Xtandi met cytotoxische chemotherapie zijn niet vastgesteld. Gelijktijdige toediening van enzalutamide heeft geen
klinisch relevant effect op de farmacokinetiek van intraveneuze docetaxel; een toename in het optreden van docetaxel-geïnduceerde
neutropenie kan echter niet worden uitgesloten. Hulpstoffen: Xtandi bevat sorbitol (E420). Patiënten met een zeldzame erfelijke
fructose-intolerantie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Overgevoeligheidsreacties: Overgevoeligheidsreacties zijn
waargenomen met enzalutamide, zich manifesterend met symptomen als, maar niet beperkt tot, huiduitslag of gelaats-, tong-, lip- of
farynxoedeem. Interacties: Sterke remmers van CYP2C8 dienen vermeden te worden of met voorzichtigheid gebruikt te worden
tijdens de behandeling met enzalutamide. Als aan patiënten ook een sterke CYP2C8 dient te worden toegediend, dient de dosis van
enzalutamide verlaagd te worden naar 80 mg eenmaal daags. Enzalutamide is een sterke enzyminductor en kan leiden tot verlies of
vermindering van klinisch effect van geneesmiddelen die gevoelige substraten zijn van CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 of
UGT1A1. Als het therapeutische effect van deze geneesmiddelen van groot belang is voor de patiënt en dosisaanpassingen niet
makkelijk uitgevoerd kunnen worden op basis van monitoring van werkzaamheid of plasmaconcentraties dienen deze
geneesmiddelen vermeden of met voorzichtigheid gebruikt te worden. Bij gelijktijdig gebruik dienen patiënten geëvalueerd te
worden op het mogelijke verlies van farmacologische effecten (of toename van de effecten in gevallen waarbij actieve metabolieten
worden gevormd) tijdens de eerste maand van behandeling met enzalutamide. Indien nodig dient een dosisaanpassing overwogen
te worden. Effecten op enzymen kunnen gedurende een maand of langer na het stoppen met enzalutamide aanhouden. Een
geleidelijke dosisverlaging van het gelijktijdig toegediende geneesmiddel kan noodzakelijk zijn wanneer er wordt gestopt met de
enzalutamidebehandeling. Ook P-gp, MRP2, BCRP en OAT1B1 kunnen mogelijk geïnduceerd worden. Geneesmiddelen met een nauw

Verkorte productinformatie IBRANCE (opgesteld: december 2019).
De volledige productinformatie (SPC) is op aanvraag verkrijgbaar. ▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling: IBRANCE
51162-1
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1 125 mg harde capsules, met respectievelijk 75, 100 en 125 mg palbociclib. Indicaties:
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is geïndiceerd voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal
gevorderde of gemetastaseerde borstkanker: l in combinatie met een aromataseremmer; l in combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder hormoonbehandeling
hebben gehad. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen dient de hormoonbehandeling te worden gecombineerd met een luteïniserend hormoon-‘releasing’ hormoonagonist (LHRH-agonist). Farmacotherapeutische categorie: Antineoplastische middelen, proteïnekinaseremmers, ATC code: L01XE33. Dosering: Behandeling
met IBRANCE dient te worden gestart door en onder toezicht te staan van een arts die ervaring heeft met het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker. De
aanbevolen dosis is eenmaal daags 125 mg palbociclib gedurende 21 opeenvolgende dagen gevolgd door 7 dagen zonder behandeling (schema 3/1). Deze perioden
vormen samen een volledige cyclus van 28 dagen. Dosisaanpassingen: Het wordt aangeraden de dosis IBRANCE aan te passen gebaseerd op de individuele
veiligheid en verdraagbaarheid. Staak IBRANCE permanent bij patiënten met ernstige interstitiële longziekte (ILD)/pneumonitis. Wijze van toediening: IBRANCE
dient met voedsel te worden ingenomen, bij voorkeur een maaltijd. Palbociclib dient niet met grapefruit of grapefruitsap te worden ingenomen. Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Gebruik van preparaten die sint-janskruid bevatten. Waarschuwingen en voorzorgen:
Pre-/perimenopauzale vrouwen: Ovariumablatie of suppressie met een LHRH agonist is verplicht wanneer IBRANCE in combinatie met een aromataseremmer
wordt toegediend aan pre-/perimenopauzale vrouwen, vanwege het werkingsmechanisme van aromataseremmers. Palbociclib in combinatie met fulvestrant bij
pre-/perimenopauzale vrouwen is alleen onderzocht in combinatie met een LHRH-agonist. Ernstige viscerale ziekte: De werkzaamheid en veiligheid van palbociclib
zijn niet onderzocht bij patiënten met ernstige viscerale ziekte. Hematologische stoornissen: Dosisonderbreking, dosisverlaging of het uitstellen van de start van
de behandelingscyclus wordt aanbevolen bij patiënten die neutropenie graad 3 of 4 ontwikkelen. Adequate controle dient uitgevoerd te worden. Interstitiële
longziekte/pneumonitis: Controleer patiënten op pulmonale symptomen die op ILD/pneumonitis duiden (bijv. hypoxie, hoesten, dyspneu). Onderbreek IBRANCE
onmiddellijk bij patiënten met nieuwe of verslechterende respiratoire symptomen en die vermoedelijk ILD/pneumonitis hebben ontwikkeld en evalueer de patiënt.
Staak IBRANCE permanent bij patiënten met ernstige ILD of pneumonitis. Infecties: Omdat IBRANCE myelosuppressieve eigenschappen heeft, kunnen patiënten
vatbaarder zijn voor infecties. Patiënten dienen te worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van infectie en te worden behandeld zoals medisch is
aangewezen. Artsen dienen patiënten erop te wijzen dat zij episodes van koorts direct melden. Leverinsufficiëntie: Dien IBRANCE met voorzichtigheid toe aan
patiënten met matige of ernstige leverinsufficiëntie, onder nauwlettende controle op tekenen van toxiciteit. Nierinsufficiëntie: Dien IBRANCE met voorzichtigheid toe
aan patiënten met matige of ernstige nierinsufficiëntie, onder nauwlettende controle op tekenen van toxiciteit. Gelijktijdige behandeling met remmers of inductoren
van CYP3A4: Sterke remmers van CYP3A4 kunnen tot een verhoogde toxiciteit leiden. Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-remmers dient vermeden te worden
tijdens behandeling met palbociclib. Gelijktijdige toediening dient alleen na zorgvuldige evaluatie van de potentiële risico’s en baten te worden overwogen. Als
gelijktijdige toediening van een sterke CYP3A4-remmer niet te vermijden is, verlaag dan de dosis IBRANCE tot eenmaal daags 75 mg. Wanneer de toediening
van de sterke remmer wordt gestaakt, verhoog dan de dosis IBRANCE (na 3-5 halfwaardetijden van de remmer) tot de dosis die vóór het instellen van de sterke
CYP3A-remmer werd gebruikt. Gelijktijdige toediening van CYP3A-inductoren kan leiden tot verlaagde blootstelling aan palbociclib en dientengevolge een risico op
uitblijven van werkzaamheid. Daarom dient gelijktijdig gebruik van palbociclib en sterke CYP3A4-inductoren te worden vermeden. Er zijn geen dosisaanpassingen
nodig voor gelijktijdige toediening van palbociclib met matige CYP3A4-inductoren. Vrouwen die zwanger kunnen worden of hun partner: Vrouwen die zwanger
kunnen worden of hun mannelijke partners moeten zeer effectieve anticonceptie gebruiken zolang zij IBRANCE innemen. Lactose: Dit geneesmiddel bevat lactose.
Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet
te gebruiken. Bijwerkingen: Zeer vaak (≥1/10): infecties, neutropenie, leukopenie, anemie, trombocytopenie, verminderde eetlust, stomatitis, misselijkheid, diarree,
braken, huiduitslag, alopecia, droge huid, vermoeidheid, asthenie, pyrexie, ALAT verhoogd, ASAT verhoogd. Vaak (≥1/100, <1/10): febriele neutropenie, dysgeusie,
wazig zien, toegenomen traanproductie, droge ogen, bloedneus, ILD/pneumonitis,. Afleveringsstatus: UR. Verpakking: IBRANCE 75, 100 en 125 mg is verkrijgbaar
in blisterverpakkingen met 7 harde capsules. Elke doos bevat 21 harde capsules. Registratienummers: EU/1/16/1147/001, 003, 005. Vergoeding en prijzen: De
kosten voor IBRANCE zijn declarabel voor ziekenhuizen via de add-on regeling. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-Index taxe. Voor medische informatie
over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). Registratiehouder: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brussel, België. Neem voor
correspondentie en inlichtingen contact op met de lokale vertegenwoordiger: Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.
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Referentie: 1. KEYTRUDA 25 mg [SPC]. Haarlem, The Netherlands: Merck Sharp & Dohme, B.V.; Maart 2020
VERKORTE PRODUCTINFORMATIE KEYTRUDA®. Voor de volledige en meest recente productinformatie verwijzen wij naar de goedgekeurde SPC op www.ema.europa.eu Samenstellingen: Eén injectieflacon
met poeder bevat 50 mg pembrolizumab. Na reconstitutie bevat 1 ml oplossing 25 mg pembrolizumab. Eén injectieflacon met 4 ml concentraat bevat 100 mg pembrolizumab. Elke ml concentraat bevat 25 mg
pembrolizumab. Therapeutische indicaties: Als monotherapie geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van gevorderde (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom. Als monotherapie
geïndiceerd als adjuvante behandeling bij volwassenen met stadium III melanoom waarbij lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden. Als monotherapie geïndiceerd
voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % zonder
EGFR- of ALK-positieve tumormutaties. In combinatie met pemetrexed en platinumbevattende chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-plaveiselcel-NSCLC bij
volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties. In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of nab-paclitaxel geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd
plaveiselcel-NSCLC bij volwassenen. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met
een TPS ≥ 1 % en die ten minste één eerdere chemotherapie hebben ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte behandeling hebben ondergaan
vóór behandeling met KEYTRUDA. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met recidief of refractair klassiek hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe stamceltransplantatie
(ASCT) en brentuximab vedotin (BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd
of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen die eerder platinumbevattende chemotherapie hebben ondergaan. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of
gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen die niet in aanmerking komen voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een combined positive
score (CPS) ≥ 10. Als monotherapie of in combinatie met platinum- en 5-fluoro-uracil (5FU)-chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd of inoperabel terugkerend
hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS ≥ 1. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van terugkerend of gemetastaseerd
HNSCC bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een TPS ≥ 50 % en die progressie vertonen met of na platinumbevattende chemotherapie. In combinatie met axitinib geïndiceerd
voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC) bij volwassenen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. Belangrijke waarschuwingen (voor volledige
uitleg zie SPC): KEYTRUDA moet permanent worden gestopt: Bij graad 4 of terugkerende graad 3 bijwerkingen, tenzij anders gespecificeerd in tabel 1 van de SPC. Alleen bij patiënten met cHL moet KEYTRUDA
bij graad 4 hematologische toxiciteit worden onderbroken tot bijwerkingen afnemen tot graad 0-1. PD-L1- status: Wanneer de PD-L1-status van een tumor wordt beoordeeld, is het belangrijk dat een goed
gevalideerde en robuuste methodologie wordt gekozen om vals-negatieve of vals-positieve bepalingen te minimaliseren. Bij NSCLC tumoren met hoge PD-L1-expressie, moet de voordelen en risico’s van
de combinatietherapie ten opzichte van pembrolizumabmonotherapie worden afgewogen. Immuungerelateerde bijwerkingen: Immuungerelateerde bijwerkingen, waaronder ernstige gevallen en gevallen
met fatale afloop, zijn voorgekomen met pembrolizumab. De meeste gevallen waren reversibel en beheersbaar door onderbrekingen van pembrolizumab, toediening van corticosteroïden en/of ondersteunende
zorg. Op basis van de ernst van de bijwerking moet de behandeling met pembrolizumab onderbroken worden en corticosteroïden toegediend worden. Bij verbetering naar graad 1 of lager moet worden
begonnen met afbouwen van de corticosteroïden en moet dit minimaal 1 maand worden voortgezet. Gebaseerd op klinisch onderzoek kan de toevoeging van andere systemische immunosuppressiva worden
overwogen. Pembrolizumab mag worden hervat binnen 12 weken na de laatste dosis KEYTRUDA als de bijwerking herstelt tot graad ≤ 1 en de corticosteroïddosis verminderd is tot ≤ 10 mg prednison of
equivalent per dag. Pembrolizumab moet permanent gestopt worden bij elke graad 3 immuungerelateerde bijwerking die opnieuw optreedt en voor elke graad 4 immuungerelateerde toxiciteitsbijwerking,
behalve voor endocrinopathieën die onder controle zijn met hormoonsubstitutie. Immuungerelateerde bijwerkingen die invloed hebben op meerdere lichaamssystemen kunnen gelijktijdig voorkomen.
Infusiegerelateerde reacties: Ernstige infusiegerelateerde reacties zijn gemeld, waaronder overgevoeligheid en anafylaxie. Staak de infusie bij graad 3 of 4 infusiereacties en stop permanent met pembrolizumab.
Patiënten met een lichte of graad 1 of 2 infusiereactie kunnen pembrolizumab onder nauwlettend toezichtblijven krijgen; premedicatie met antipyretica en antihistaminica kan worden overwogen. Gebruik
van pembrolizumab bij patiënten met urotheelcarcinoom die eerder platinumbevattende chemotherapie hebben ondergaan: Artsen moeten rekening houden met een vertraging in het ontstaan van het effect
van pembrolizumab voor het starten van de behandeling bij patiënten met slechtere prognostische kenmerken en/of agressieve ziekte. Gebruik van pembrolizumab bij patiënten met urotheelcarcinoom die
niet in aanmerking komen voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS ≥ 10: De uitgangswaarden en prognostische ziektekenmerken van de
studiepopulatie van KEYNOTE-052 omvatten een deel van patiënten die in aanmerking kwamen voor een carboplatinecombinatie bij wie het voordeel in een vergelijkende studie wordt onderzocht, en
patiënten die in aanmerking kwamen voor monochemotherapie, voor wie geen gerandomiseerde gegevens beschikbaar zijn. Er zijn geen gegevens beschikbaar over veiligheid en werkzaamheid bij fragielere
patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie. Bij ontbreken van deze gegevens moet pembrolizumab in deze populatie met voorzichtigheid gebruikt worden na het zorgvuldig overwegen van
de potentiële baten-risicoverhouding op individuele basis. Gebruik van pembrolizumab voor eerstelijnsbehandeling van NSCLC: Artsen moeten rekening houden met de baten-risicoverhouding van
pembrolizumab zowel als monotherapie als in combinatie met chemotherapie alvorens een behandeling te starten bij niet eerder behandelde patiënten met NSCLC tumoren die PD L1-expressie vertonen.
Gebruik van pembrolizumab voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met HNSCC: Artsen moeten rekening houden met de baten-risicoverhouding van de beschikbare behandelingsmogelijkheden
(pembrolizumabmonotherapie of pembrolizumab in combinatie met chemotherapie) alvorens een behandeling te starten bij patiënten met hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom met tumoren die PD-L1-expressie
vertonen. Gebruik van pembrolizumab in combinatie met axitinib voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met RCC: Er zijn hogere frequenties dan verwacht gemeld van ALAT- en ASAT-stijgingen van graad 3
en 4 bij patiënten met gevorderd RCC. Leverenzymen dienen gecontroleerd te worden vóór het starten van de behandeling en periodiek gedurende de behandeling. Frequentere controle van leverenzymen
dan bij gebruik van de geneesmiddelen als monotherapie kan worden overwogen. De medische behandelrichtlijnen voor beide geneesmiddelen dienen te worden gevolgd, zie ook SPC van pembrolizumab
en axitinib. Bijwerkingen (voor volledig overzicht zie SPC): Pembrolizumab wordt vooral geassocieerd met immuungerelateerde bijwerkingen. De meeste hiervan, inclusief ernstige reacties, verdwenen
na het starten van geschikte medische therapie of het stoppen van pembrolizumab. De meest voorkomende bijwerkingen bij pembrolizumab als monotherapie zijn verder: vermoeidheid (32 %), misselijkheid
(20 %) en diarree (20 %). Het merendeel van de gemelde bijwerkingen had een ernst van graad 1 of 2. De frequentie van bijwerkingen bij pembrolizumabcombinatietherapie was hoger. De meest voorkomende
bijwerkingen waren anemie (50 %), misselijkheid (50 %), vermoeidheid (37 %), obstipatie (35 %), diarree (30 %), neutropenie (30 %), verminderde eetlust (28 %) en braken (25 %). De incidentie van bijwerkingen
van graad 3-5 bij patiënten met NSCLC was 67 % voor pembrolizumabcombinatietherapie en 66 % voor alleen chemotherapie, en was bij patiënten met HNSCC 85 % voor pembrolizumabcombinatietherapie
en 84 % voor chemotherapie plus cetuximab. De meest voorkomende bijwerkingen bij pembrolizumab in combinatie met axitinib waren diarree (54 %), hypertensie (45 %), vermoeidheid (38 %),
hypothyreoïdie (35 %), verminderde eetlust, (30 %), palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom (28 %), misselijkheid (28 %), verhoogde ALAT (27 %), verhoogde ASAT (26 %), dysfonie (25 %), hoest (21 %)
en obstipatie (21 %). De incidentie van bijwerkingen van graad 3-5 was 76 % voor pembrolizumabcombinatietherapie en 71 % voor alleen sunitinib.Bij
de adjuvante behandeling van melanoom werd een trend naar een verhoogde frequentie van ernstige bijwerkingen waargenomen bij patiënten van
75 jaar en ouder. Extra veiligheidswaarschuwingen: Patiëntenwaarschuwingskaart: Alle voorschrijvers van KEYTRUDA moeten bekend zijn met de
‘Informatie voor de Artsen en de richtlijnen voor de behandeling’. De voorschrijver moet de risico’s van de KEYTRUDA-behandeling met de patiënt
bespreken. De patiënt zal bij elk voorschrift de patiëntenwaarschuwingskaart en de patiënteninformatiefolder meekrijgen. Farmacotherapeutische
groep: antineoplastische middelen, monoklonale antilichamen. Afleveringswijze: UR Vergoeding: op verstrekking van dit geneesmiddel bestaat
aanspraak krachtens de Zorgverzekeringswet. Registratiehouder: Merck Sharp & Dohme B.V., Nederland. Registratienummers: EU/1/15/1024/001-002
Contactgegevens: MSD B.V., tel. 0800-9999000, medicalinfo.nl@merck.com. Datum: maart 2020.
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▼Verkorte productinformatie OPDIVO 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.
Samenstelling: Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 10 mg nivolumab. Eén injectieflacon van 4 ml bevat 40 mg nivolumab. Eén injectieflacon van 10 ml bevat 100 mg nivolumab. Eén injectieflacon van 24 ml bevat 240 mg nivolumab. Farmacotherapeutische categorie: antineoplastische middelen, monoklonale
antilichamen. ATC-code: L01XC17. Indicaties: Melanoom: als monotherapie of in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. In vergelijking met nivolumab monotherapie is een toename in progressievrije overleving (PFS) en totale overleving (OS) voor
de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen aangetoond bij patiënten met lage tumor PD-L1-expressie (zie volledige SmPC voor meer informatie). Adjuvante behandeling van melanoom: als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren betrokken zijn of in geval van
gemetastaseerde ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. Niet-kleincellige longkanker (NSCLC): als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen. Niercelcarcinoom (RCC): als monotherapie voor de behandeling
van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen. In combinatie met ipilimumab geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen. Klassiek Hodgkin lymfoom (cHL): als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten
met recidiverend of refractair cHL na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin. Plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (SCCHN): als monotherapie voor de behandeling van terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied bij volwassenen die progressie
vertonen tijdens of na behandeling met platina-bevattende therapie. Urotheelcarcinoom (UC): als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderd inoperabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van eerdere platina-bevattende therapie.
Dosering en toediening:

Aanbevolen dosis en infusietijd voor i.v. toediening van nivolumab als monotherapie per indicatie
Indicatie
Melanoom (gevorderd, of adjuvante behandeling) en RCC
NSCLC, cHL, SCCHN, UC

Aanbevolen dosis en infusietijd
240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten

Als melanoom- of RCC-patiënten overgezet worden van het schema 240 mg om de 2 weken naar 480 mg om de 4 weken, wordt de eerste 480 mg dosis twee weken na de laatste 240 mg dosis toegediend. Als patiënten overgezet worden van het schema 480 mg om de 4 weken naar het schema 240 mg iedere 2 weken, wordt de eerste
240 mg dosis vier weken na de laatste 480 mg dosis toegediend.

Aanbevolen dosis en infusietijden voor i.v. toediening van nivolumab i.c.m. ipilimumab bij melanoom
Combinatie-fase, iedere 3 weken gedurende 4 doseercycli
Nivolumab
1 mg/kg gedurende 30 minuten
Ipilimumab
3 mg/kg gedurende 90 minuten

Monotherapie-fase
240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
-

Aanbevolen dosis en infusietijden voor i.v. toediening van nivolumab i.c.m. ipilimumab bij 1L RCC
Combinatie-fase, iedere 3 weken gedurende 4 doseercycli
Nivolumab
3 mg/kg gedurende 30 minuten
Ipilimumab
1 mg/kg gedurende 30 minuten

Monotherapie-fase
240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
-

Voor de monotherapie-fase na een combinatie-fase dient de eerste dosis nivolumab te worden toegediend;
3 weken na de laatste toediening van de combinatie als er 240 mg iedere 2 weken wordt gebruikt; of 6 weken na de laatste toediening van de combinatie als er 480 mg iedere 4 weken wordt gebruikt. Duur van de behandeling: De behandeling, zowel als monotherapie als i.c.m. ipilimumab, moet worden vervolgd zolang klinische
verbetering wordt waargenomen of totdat de behandeling door de patiënt niet meer wordt verdragen. Voor adjuvante behandeling is de maximale behandelduur met OPDIVO 12 maanden. Het wordt aanbevolen om de behandeling met nivolumab voort te blijven zetten bij patiënten die klinisch stabiel zijn ook al zijn er aanvankelijk
aanwijzingen die zouden kunnen duiden op ziekteprogressie, tot ziekteprogressie daadwerkelijk bevestigd is. OPDIVO of OPDIVO i.c.m ipilimumab moet definitief gestaakt worden in geval van: Graad 4 of opnieuw optredende graad 3 bijwerkingen en Graad 2 of 3 bijwerkingen die aanhouden, ondanks behandeling. Contraindicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen.Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Zie ook SmPC van ipilimumab indien nivolumab wordt gebruikt i.c.m. met ipilimumab. Immuungerelateerde bijwerkingen traden frequenter op wanneer nivolumab werd toegediend i.c.m. ipilimumab
vergeleken met nivolumab als monotherapie. De meeste immuungerelateerde bijwerkingen verbeterden of verdwenen bij de juiste behandeling of aanpassingen in de behandeling. Cardiale en pulmomale bijwerkingen, waaronder longembolie zijn ook gemeld bij combinatiebehandeling. Patiënten moeten vooraf en tijdens de
behandeling voortdurend worden gemonitord op cardiale en pulmonale bijwerkingen, alsook op klinische tekenen, symptomen en laboratoriumafwijkingen die kunnen duiden op verstoringen in de elektrolytenbalans en uitdroging. Nivolumab en ipilimumab moeten worden gestaakt in geval van levensbedreigende of opnieuw
optredende ernstige cardiale en pulmonale bijwerkingen. Patiënten moeten voortdurende worden gemonitord (tot minstens 5 maanden na de laatste dosis) omdat een bijwerking met nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab op ieder moment tijdens of na onderbreken van de behandeling kan optreden. In geval van verdenking
van immuungerelateerde bijwerkingen, dient een adequate evaluatie te worden uitgevoerd om etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten. Op basis van de ernst van de bijwerking, moet nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab worden gestaakt en corticosteroïden worden toegediend. Nivolumab of nivolumab
i.c.m. ipilimumab dient niet te worden hervat zolang de patiënt immunosuppressieve doses corticosteroïden of een andere immunosuppressieve behandeling ontvangt. Om opportunistische infecties te voorkomen bij patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen, moeten profylactische antibiotica worden gebruikt.
Nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab moet definitief worden gestaakt in geval van iedere immuungerelateerde bijwerking die opnieuw optreedt en voor iedere levensbedreigende immuungerelateerde bijwerking. (Gedetailleerde richtlijnen voor het behandelen van immuungerelateerde bijwerkingen staan beschreven in de
volledige SmPC.) Artsen dienen bij melanoompatiënten met snel progressieve ziekte en bij niet-plaveiselcel NSCLC- en SCCHN-patiënten met slechtere prognostische kenmerken en/of aggressieve ziekte rekening te houden met het vertraagde effect van nivolumab voordat behandeling wordt gestart. Bij NSCLC, subtype nietplaveiselcelcarcinoom, en bij SCCHN werd er binnen 3 maanden een hoger aantal overlijdens waargenomen bij nivolumab vs. docetaxel. Factoren die geassocieerd worden met vroege overlijdens bij NSCLC waren slechtere prognostische factoren en/of aggressievere ziekte, gecombineerd met lage of geen PD-L1-expressie van de
tumor. Factoren die geassocieerd worden met vroege overlijdens bij SCCHN waren ECOG performance status, snel progressieve ziekte na eerdere platina-bevattende behandeling en hoge tumorlast. In vergelijking met nivolumab monotherapie is er alleen een toename in PFS voor nivolumab i.c.m. ipilimumab aangetoond bij
melanoompatiënten met lage tumor PD-L1-expressie. De verbetering in OS was gelijk voor nivolumab in combinatie met ipilimumab en nivolumab als monotherapie bij patiënten met een hoge tumor-PD-L1-expressie (PD- L1 ≥ 1%). Voor aanvang van de behandeling met de combinatie, worden artsen geadviseerd om de individuele
patiënt- en tumorkarakteristieken nauwkeurig te beoordelen, waarbij de waargenomen voordelen en toxiciteit van de combinatie in vergelijking met nivolumab monotherapie in overweging moet worden genomen Complicaties van allogene HSCT bij cHL: Voorlopige resultaten van de follow-up van patiënten met cHL die een
allogene HSCT ondergaan na nivolumab, lieten een hoger aantal gevallen van acute GVHD en TRM zien dan verwacht. Tot er meer gegevens beschikbaar zijn, dient er per geval een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van het mogelijke voordeel van HSCT en het mogelijk verhoogde risico op complicaties die gerelateerd zijn
aan de transplantatie. Bij patiënten die behandeld waren met nivolumab na allogene HSCT, werd snel optredende en ernstige GVHD in post-marketing setting gemeld, waarvan in sommige gevallen met fatale afloop. De behandeling met nivolumab kan het risico op ernstige GVHD en overlijden verhogen bij patiënten die eerdere
allogene HSCT hebben ondergaan, voornamelijk bij een medische voorgeschiedenis van GVHD. Het voordeel van behandeling met nivolumab vs. het mogelijke risico dient te worden afgewogen bij deze patiënten. Bijwerkingen: Nivolumab monotherapie: In de gepoolde dataset van nivolumab 3 mg/kg als monotherapie bij de
verschillende tumortypes, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (30%), uitslag (17%), pruritus (13%), diarree (13%) en misselijkheid (12%). De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig (graad 1 of 2) in ernst. Met een minimale follow-up van 63 maanden in NSCLC zijn er geen nieuwe
veiligheidssignalen gevonden. In de dataset van nivolumab 3 mg/kg als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom (n=452), waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (46%), uitslag (29%), diarree (24%), pruritus (23%), misselijkheid (15%), artralgie (13%), pijn aan het
skeletspierstelsel (11%) en hypothyreoïdie (11%). De meerderheid van de bijwerkingen waren mild tot matig in ernst (graad 1 of 2. Nivolumab in combinatie met ipilimumab: In de gepoolde dataset van nivolumab 1 mg/kg in combinatie met ipilimumab 3 mg/kg bij melanoom waren de meest voorkomende bijwerkingen (≥ 10%)
uitslag (52%), vermoeidheid (46%), diarree (43%), pruritus (36%), misselijkheid (26%), pyrexie (19%), verminderde eetlust (16%), hypothyroïdie (16%), colitis (15%), braken (14%), artralgie (13%), buikpijn (13%), hoofdpijn (11%), en dyspneu (10%). De meerderheid van de bijwerkingen was mild tot matig in ernst (graad 1 of 2). Onder
de patiënten die behandeld werden met nivolumab 1 mg/kg in combinatie met ipilimumab 3 mg/kg in CA209067 traden bij 154/313 (49%) voor het eerst een graad 3 of 4 bijwerking op tijdens de initiële combinatiefase. Onder de 147 patiënten in deze groep die daarna behandeld werden in de fase waarin één middel werd
toegediend, traden bij 47 (32%) minstens één graad 3 of 4 bijwerking op tijdens de fase met één middel. In de dataset van nivolumab 3 mg/kg in combinatie met ipilimumab 1 mg/kg bij RCC waren de meest voorkomende bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (48%), uitslag (34%), pruritus (28%), diarree (27%), misselijkheid (20%),
hypothyreoïdie (16%), pijn aan het skeletspierstelsel (15%), artralgie (14%), verminderde eetlust (14%), pyrexie (14%), braken (11%), hyperthyreoïdie (11%). De meerderheid van de bijwerkingen was mild tot matig in ernst (graad 1 of 2).Onder de patiënten die werden behandeld met nivolumab 3 mg/kg in combinatie met ipilimumab
1 mg/kg in CA209214, traden bij 169/547 (31%) voor het eerst een graad 3 of 4 bijwerking op tijdens de initiële combinatiefase. Onder de 382 patiënten in deze groep die daarna behandeld werden in de fase waarin één middel werd toegediend, traden bij 144 (38%) minstens één graad 3 of 4 bijwerking op tijdens de fase met één
middel. Afleverstatus: U.R. Vergoeding en prijzen: zie voor prijs en aanspraak de G-standaard. Voor volledige productinformatie, zie Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) op https://www.bms.com/nl. Bristol-Myers Squibb B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht, versie mei 2020 (SmPC april 2020).
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Verkorte Productinformatie NUBEQA 300 mg filmomhulde tabletten
Samenstelling: Werkzame stof: Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg darolutamide. Hulpstoffen:
Tabletkern: calciumwaterstoffosfaat (E 341), croscarmellosenatrium, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E 470b), Povidon (E 1201), Filmomhulling: hypromellose;
lactosemonohydraat; macrogol (E 1521); titaniumdioxide (E 171). Indicatie: NUBEQA is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen mannen voor de behandeling van nietgemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (nmCRPC) met een hoog risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte. Contra-indicaties: Overgevoeligheid
voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Vrouwen die zwanger zijn of kunnen worden. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: De
beschikbare gegevens over patiënten met ernstige nierinsufficiëntie zijn beperkt. Aangezien de blootstelling verhoogd kan zijn, dienen deze patiënten nauwlettend te
worden gecontroleerd op bijwerkingen. De beschikbare gegevens over patiënten met matige leverinsufficiëntie zijn beperkt, en darolutamide is niet onderzocht bij patiënten
met ernstige leverinsufficiëntie. Aangezien de blootstelling verhoogd kan zijn, dienen deze patiënten nauwlettend te worden gecontroleerd op bijwerkingen. Patiënten met
klinisch significante cardiovasculaire ziekte in de afgelopen 6 maanden, waaronder beroerte, myocardinfarct, ernstige/instabiele angina pectoris, coronaire/perifere arteriële
bypass en symptomatisch congestief hartfalen werden van de klinische studies uitgesloten. Hierdoor is de veiligheid van darolutamide bij deze patiënten niet vastgesteld. Als
NUBEQA wordt voorgeschreven, dienen patiënten met klinisch significante cardiovasculaire ziekte te worden behandeld voor deze aandoeningen volgens de vastgestelde
behandelrichtlijnen. Het gebruik van sterke CYP3A4- en P-glycoproteïne (P-gp)-indicatoren tijdens de behandeling met darolutamide kan de plasmaconcentratie van
darolutamide verlagen en wordt niet aanbevolen, tenzij er geen therapeutisch alternatief is. De keuze voor een ander gelijktijdig te gebruiken geneesmiddel met minder
potentieel om CYP3A4 of P-gp te induceren, dient te worden overwogen. Patiënten dienen te worden gecontroleerd op bijwerkingen van BCRP-, OATP1B1- en OATP1B3substraten, aangezien gelijktijdige toediening met darolutamide de plasmaconcentraties van deze substraten kan verhogen. Gelijktijdige toediening met rosuvastatine dient
te worden vermeden, tenzij er geen therapeutisch alternatief is. Bij patiënten met een voorgeschiedenis van risicofactoren voor QT-verlenging en bij patiënten die gelijktijdig
geneesmiddelen krijgen die het QT-interval zouden kunnen verlengen, dienen artsen alvorens te beginnen met NUBEQA de verhouding tussen voordelen en risico’s te
beoordelen, met inbegrip van de mogelijkheid van torsade de pointes. NUBEQA bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie,
algehele lactasedeficiëntie of glucose-galactose-malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkingen: Zeer vaak: vermoeidheid/asthenie-aandoeningen
(inclusief vermoeidheid en asthenie, lethargie en malaise), neutrofielentelling verlaagd, bilirubine verhoogd, ASAT verhoogd; Vaak: ischemische hartziekten (inclusief
kransslagaderarteriosclerose, kransslagaderaandoening, kransslagaderocclusie, kransslagaderstenose, acuut coronair syndroom, acuut myocardinfarct, angina pectoris,
angina instabiel, myocardinfarct, myocardischemie), hartfalen (inclusief hartfalen, hartfalen acuut, hartfalen chronisch, hartfalen congestief, cardiogene shock), huiduitslag,
pijn in de ledematen, skeletspierstelselpijn, fracturen. Handelsvorm: 112 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen van 16 filmomhulde tabletten. Nummers van de
vergunning: EU/1/20/1432/001-002. Vergunninghouder: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Duitsland. Verdere informatie beschikbaar bij: Bayer B.V, Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht, tel. 0297 280 666. Afleverstatus: U.R. Datum goedkeuring/herziening van de SmPC: 05/2020. Versie: juni 2020. Uitgebreide informatie (SmPC)
is op aanvraag beschikbaar.
®
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Verkorte productinformatie voor TIVOZANIB 890/1340 mcg harde capsules

Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES) PRES is een neurologische stoornis
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meer informatie kunt u contact opnemen via Tel: +31 (0) 858884043 of E-mail:
Eusa Pharma B.V., Johannes Vermeerplein 11, 1071 DV Amsterdam. Meer informatie
tijdens de behandeling wordt aanbevolen.Levertoxiciteit ASAT, ALAT, bilirubine en AF
en AF moeten vóór de start van de behandeling en periodiek tijdens de gehele
customerservice-nl@eusapharma.com. REF-00748, Maart 2020
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Tel: +31 (0) 858884043 of E-mail:
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