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Astellas ontvangt Europese goedkeuring voor XTANDI™ (enzalutamide) voor 
volwassen mannen met hoog risico op niet-metastatische, castratieresistente 

prostaatkanker

Resultaten van de studie PROSPER tonen een mediane metastasevrije overleving (MFS) van 36,6 maanden  
voor enzalutamide in combinatie met androgene deprivatietherapie (ADT) versus 14,7 maanden voor mannen  

die een placebo ontvingen in combinatie met ADT1

Op 23 oktober heeft Astellas Pharma Inc. (TSE: 4503, voorzitter en CEO: Kenji Yasukawa, “Astellas”) bekend gemaakt 
dat de Europese Commissie (EC) een nieuwe indicatie voor XTANDI™ (enzalutamide) heeft goedgekeurd voor de 
behandeling van volwassen mannen met een hoog risico op niet-metastatische, castratieresistente prostaatkanker 
(nmCRPC).2 Hiermee is het één van de eerste goedgekeurde behandelingen voor deze kritische ziektefase, waarin 
de onvervulde medische behoefte tegenwoordig significant is. Enzalutamide werd voor het eerst goedgekeurd 
door de EC in juni 2013 en is al geïndiceerd in de behandeling van volwassen mannen met metastatische CRPC 
die asymptomatisch zijn, of licht symptomatisch na het falen van androgene deprivatietherapie (ADT), bij wie 
chemotherapie nog niet klinisch is geïndiceerd, bij wie ziekteprogressie optreedt of na behandeling met docetaxel.2

De goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de cruciale fase 3-studie PROSPER die enzalutamide in 
combinatie met ADT versus een placebo met ADT heeft geëvalueerd bij patiënten met nmCRPC en snel stijgende 
prostaatspecifieke antigeen (PSA)-waarden, zoals gedefinieerd met een PSA-verdubbelingstijd van 10 maanden of 
minder en een PSA-waarde van ≥ 2 ng/ml.1,2

“Deze nieuwe goedkeuring is een belangrijke stap vooruit voor mannen met castratieresistente prostaatkanker 
(CRPC) die nu enzalutamide als behandelingsoptie hebben, ongeacht of ze een aantoonbare metastatische ziekte 
hebben,” aldus Bernhardt G. Zeiher, Chief Medical Officer bij Astellas. “We streven ernaar zo goed mogelijk samen 
te werken met gezondheidsdiensten door heel Europa om ervoor te zorgen dat enzalutamide zo snel mogelijk 
beschikbaar wordt voor mannen met een hoog risico op nmCRPC.”

De vergunning van de EC om enzalutamide in de handel te brengen is geldig in de 28 EU-lidstaten en in IJsland, 
Noorwegen en Liechtenstein.3

In Belgïe is de indicatie nog niet terugbetaald. De terugbetaling zal worden aangevraagd. 

Referenties :
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en.pdf. Last accessed October 2018.
3. European Medicines Agency. Authorisation of medicines. Available at: https://www.ema.europa.eu/about-us/what-wedo/ authorisation-medicines. Last accessed October 2018
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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Xtandi - 40 mg 
zachte capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Xtandi  -  40  mg zachte 
capsules Elke zachte capsule bevat 40 mg enzalutamide. Hulpstof met bekend effect Elke zachte capsule 
bevat 57,8 mg sorbitol. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE 
VORM Zachte capsule. Witte tot gebroken witte, langwerpige, zachte capsules (van ongeveer 20 mm x 
9 mm) gemarkeerd met “ENZ” in zwarte inkt op één zijde. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische 
indicaties Xtandi is geïndiceerd voor: de behandeling van volwassen mannen met niet-gemetastaseerd 
hoogrisico-CRPC (castratieresistent prostaatcarcinoom) (zie rubriek 5.1); 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 
(zie rubriek 5.1); de behandeling van volwassen mannen met gemetastaseerd CRPC bij wie de ziekte 
progressief was tijdens of na behandeling met docetaxel. 4.2 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. Dosering De aanbevolen dosis is 
160 mg enzalutamide (vier zachte capsules van 40 mg) als eenmaal daagse orale dosis. 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. Als een patiënt last krijgt van een ≥ graad 3 
toxiciteit of een onverdraaglijke bijwerking, dient de behandeling gestopt te worden gedurende één week 
of tot de 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). Gelijktijdig gebruik met sterke 
CYP2C8-remmers Het gelijktijdig gebruik van sterke CYP2C8-remmers dient, indien mogelijk, te worden 
vermeden. Als aan patiënten ook een sterke CYP2C8-remmer dient te worden toegediend, dient de dosis 
enzalutamide verlaagd te worden naar 80 mg eenmaal daags. Als het gelijktijdig toedienen van de sterke 
CYP2C8-remmer wordt stopgezet, dient de dosis enzalutamide weer teruggebracht te worden naar de 
dosis zoals deze was voorafgaand aan het toedienen van de sterke CYP2C8-remmer (zie rubriek 4.5). 
Ouderen Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk voor oudere patiënten (zie rubrieken  5.1 en 5.2). 
Leverinsufficiëntie Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk voor patiënten met lichte, matige of ernstige 
leverinsufficiëntie (respectievelijk Child-Pugh-klasse A, B of C). Een toegenomen halfwaardetijd van 
enzalutamide is echter waargenomen bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (zie rubrieken 4.4 en 
5.2). Nierinsufficiëntie Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk voor patiënten met lichte of matige 
nierinsufficiëntie (zie rubriek 5.2). Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie 
of terminale nierziekte (zie rubriek 4.4). Pediatrische patiënten Er is geen relevante toepassing van 
enzalutamide bij pediatrische patiënten voor de indicatie behandeling van volwassen mannen met CRPC. 
Wijze van toediening Xtandi is voor oraal gebruik. De zachte capsules Xtandi mogen niet worden gekauwd, 
opgelost of geopend, maar moeten in hun geheel worden doorgeslikt met water en kunnen met of zonder 
voedsel worden ingenomen. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een 
van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Vrouwen die zwanger zijn of kunnen worden (zie rubrieken 4.6 
en 6.6). 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Risico op insult Gebruik van 
enzalutamide is geassocieerd met insulten (zie rubriek 4.8). 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 (zie rubriek 4.8). 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 (zie voorbeelden in 
rubriek 4.5). 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 (zie rubriek 4.5) 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 (zie 
rubriek 4.5). 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 (zie rubriek 4.5) 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 QT-interval kunnen verlengen (zie rubriek 4.5), 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 (zie rubriek 4.5); 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 (zie rubriek 4.8). 4.8 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 (zie rubriek 4.4). 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. Tabel 1: Bijwerkingen die zijn vastgesteld in de gecontroleerde klinische studies 
en post-marketing 

MedDRA Systeem/orgaanklasse Bijwerking en frequentie
Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: leukopenie, neutropenie Niet bekend*: 

trombocytopenie
Immuunsysteemaandoeningen Niet bekend*: gelaatsoedeem, tongoedeem,  

lipoedeem, farynxoedeem
Psychische stoornissen Vaak: angst Soms: visuele hallucinatie
Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn, geheugenstoornis, amnesie, 

aandachtsstoornis, restless legs syndroom Soms: 
cognitieve aandoening, insult¥ 
Niet bekend*: posterieur reversibel 
encefalopathiesyndroom

Hartaandoeningen Vaak: ischemische hartziekte† Niet bekend*: QT- 
verlenging (zie rubrieken 4.4 en 4.5)

Bloedvataandoeningen Zeer vaak: opvlieger, hypertensie
Maagdarmstelselaandoeningen Niet bekend*: misselijkheid, braken, diarree
Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: droge huid, pruritus Niet bekend*: huiduitslag
Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen

Zeer vaak: fracturen‡ Niet bekend*: myalgie, 
spierspasmen, spierzwakte, rugpijn

Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen

Vaak: gynaecomastie

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak: asthenie, vermoeidheid

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 nationale meldsysteem. België Federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor 
Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Capsule-inhoud Caprylocaproylmacrogol-8 
glyceriden Butylhydroxyanisol (E320) Butylhydroxytolueen (E321) Capsule-omhulsel Gelatine Sorbitol-
sorbitanoplossing Glycerol Titaniumdioxide (E171) Gezuiverd water Drukinkt Zwart ijzeroxide (E172) 
Polyvinylacetaatftalaat 6.5 Aard en inhoud van de verpakking Een kartonnen etui met daarin 
blisterverpakkingen van PVC/PCTFE/aluminium met 28  zachte capsules. Elke doos bevat 4  etuis 
(112 zachte capsules). 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Astellas 
Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden Nederland 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/13/846/001 9. AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op 
medisch voorschrift 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 10/2018 Gedetailleerde informatie 
over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau 
http://www.ema.europa.eu
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